
Sociaal Duurzaam Betrokken

Drie waarden die de ti tel vormden van ons verkiezingsprogramma voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. We staan er natuurlijk nog 
alti jd helemaal achter en dat zal zo wel blijven ook. Maar dan wordt het 
maart 2020 en slaat Corona toe. De wereld staat bol van het begrip social 
distance. Nou heb ik al een zekere afk eer van het verengelsen van ons 
taalgebruik en zeker als dat een soort luiheid om te vertalen inhoudt die 
ook nog verkeerd uitpakt. Het gaat natuurlijk om de fysieke afstand van 
anderhalve meter, het niet meer samenkomen op het werk en andere 
bijeenkomsten. We kennen het inmiddels allemaal wel. Maar tegen alle 
verdrukking in moeten we juist ons best doen om de sociale afstand zo 
klein mogelijk te houden. We moeten laten zien en voelen dat we bij 
elkaar betrokken zijn.

Verrassend was in die ti jd dat het publieke debat ineens tot een inkeer 
leek te komen. Terwijl het verkeer en de economie bijna tot sti lstand 
kwamen, gingen er her en der stemmen op dat dit de kans was om ons 
te herbezinnen op een andere economie. Niet als vanzelfsprekend terug 
naar het oude. We zagen de kwetsbaarheid van een economisch model 
waar omwille van de kosten alle rek uit geperst was. We waren er hele-
maal op ingesteld dat bedrijven amper nog eigen voorraden hadden en 
dat we alles wereldwijd op elk gewenst moment en voor de laagste prijs 
konden inkopen. En dat we ons massaal en ongebreideld over de aardbol 
konden verplaatsen , onbezorgd over wat voor een invasieve exoot we 
met ons meenamen. 

Dit zou het moment zijn waarop we konden heroverwegen hoe we het in 
de toerkomst beter zouden kunnen doen. Hoe we waarden boven kosten 
zouden kunnen laten gelden. Het leek er even op of het ti jdperk van 
Sociaal, Duurzaam en Betrokken aan zou kunnen breken. Inmiddels zijn 
we driekwart jaar verder en lijkt het er op dat de meeste mensen er van 
uitgaan dat we, als er straks een vaccin is, weer naar het oude ‘normaal’ 
kunnen gaan. Dat zou een gemiste kans zijn. De grote winst zal zijn dat we 
elkaar weer mogen omarmen. Maar net als voor corona zullen we ons als 
PvdA-GroenLinks moeten blijven inspannen voor een samenleving waarin 
de waarden Sociaal, Duurzaam en Betrokken voorop staan. Dat zal niet 
alti jd het goedkoopste zijn, maar de kost gaat voor de baat.
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Vanuit de fracti e

We hebben als fracti e een drukke periode achter de rug. Nu is dat 
alti jd zo in het najaar aangezien de begroti ng dan op de agenda 
staat. Maar het college heeft  ook veel zaken doorgeschoven vanuit 
het voorjaar naar het najaar als gevolg van Corona. 
Twee belangrijke programma’s die op de agenda stonden waren het 
programma Groen en het programma Mobiliteit. Wat ons betreft  
twee uitstekende plannen. Mobiliteit geeft  veel meer ruimte voor 
fi etsers en voetgangers en het programma Groen richt zich op het 
versterken van de biodiversiteit. Toch hebben wij tegen het pro-
gramma Mobiliteit gestemd omdat naast alle goede onderdelen 
het toch vooral een en al verwevenheid heeft  met de randweg 
Twello die Gemeentebelangen nog steeds aan wil leggen. En wij zijn 
nog steeds van mening dat nut en noodzaak van de randweg niet 
aangetoond zijn en door de huidige ontwikkelingen al gevolg van 
Corona zijn de verwachti ngen dat de mobiliteitsvraag gaat verande-
ren als gevolg van meer thuiswerken wat deels gaat blijven.

Het programma Groen is aangenomen de gemeenteraad maar gaat 
niet uitgevoerd worden omdat het college, als gevolg van de slechte 
fi nanciële vooruitzichten voorgesteld heeft  de uitvoering door te 
schuiven.  Wij hebben betoogd dat je je niet kan veroorloven het 
vergroten van de biodiversiteit nog langer uit te stellen maar helaas 
heeft  de meerderheid van de raad hier wel mee ingestemd. 

Dan de meerjarenprogrammabegroti ng. Het ziet er niet goed uit. 
Wij vinden al jaren dat dit college een slecht fi nancieel beleid voert. 
Er wordt meer geld uitgegeven dan er binnenkomt en daar blijft  
men mee doorgaan. De grootste uitgavenpost is het sociaal domein 
waar rond de 40% van ons geld heen gaat. Dit heeft  ook alles te ma-
ken met de taken die, zonder fatsoenlijke bijbehorend geld, overge-
heveld zijn naar de gemeenten. Maar daarbinnen heb je natuurlijk 
alti jd nog keuzes. En ons wordt niet duidelijk gemaakt aan welke ac-
ti viteiten het geld besteed wordt en hoe de ontwikkelingen hiervan 
gaat zijn. Voorst onder de Loep is het toverwoord van dit college, 
het antwoord op alles. Een fantasti sch gestart project met een een 
mooie doelstelling om preventi e een boost te geven. Maar helaas 
als snel verworden tot een geld verslindend presti ge project waarin 
parti jen samenwerken die dat toch al zouden moeten doen. 

Deze coaliti e ziet nu ook wel in dat het fi nancieel niet goed gaat en 
behalve naar den Haag wijzen (waar ze een punt hebben) gaan ze 
nu zelf ook wat doen, namelijk de OZB verhogen. Maar dat gaan ze 
pas doen na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. “Eerst nog een 
jaartje meer opmaken van de reserves en de schuld van 5 miljoen 
voor de randweg doorschuiven naar 2025” moet men gedacht heb-
ben zodat de kiezers dit niet door hebben. Maar toen ik de opmer-

Op woensdag 13 januari is 
er voor zowel de PvdA als 
GroenLinks een algemene 
ledenvergadering.  Vanwege 
de corona-pandemie zal deze 
online plaats vinden.

Voor beide partijen zal er een 
eigen deel zijn voor de partij-
gerelateerde beslissingen. 
Daarna zal de vergadering ge-
zamelijk worden voortgezet. 

Aansluitend aan de verga-
dering volgt het informele 
gedeelte, waarin we met 
elkaar van gedachten kunnen 
wisselen over de verschillen-
de onderwerpen.

Een precies programma volgt 
nog, maar nu kunt u hem vast 
in de agenda zetten

Opgeven kan door een 
berichtje te sturen naar:

info@pvdaglvoorst.nl

U krijgt dan een een aantal 
dagen voor de vergadering 
een link toegestuurd waar-
mee u kunt inloggen.



king maakte dat dat wel erg goed uitkwam om het over de verkie-
zingen heen te ti llen was het verbaasde antwoord van de coaliti e; 
“ Na de verkiezingen, oh dat hadden we zelf nog niet bedacht”. 
Klonk erg geloofwaardig....
Maar al met al gaan het fi nancieel zware jaren worden en blijft  dit 
college investeren in presti geprojecten zoals Voorst onder de Loep, 
het nieuwe gemeentehuis en de randweg. 

Bert Visser

Als vanzelfsprekend houdt de nauwe samenwerking tussen PvdA en 
GroenLinks in de gemeente Voorst in dat we ook komend jaar weer 
als één parti j samen de gemeenteraadsverkiezingen in gaan. Voorst 
is niet de enige gemeente waar zoiets gebeurt. Beide lande-
lijke parti jen PvdA en GroenLinks zijn zich daarvan bewust en keuren 
dat ook goed. Waar de PvdA zich beperkt tot een aantal wensen en 
adviezen met betrekking tot zo’n samenwerking gaat GroenLinks dit 
jaar een stapje verder en verlangt van de plaatselijke afdeling dat zij 
dit vastleggen in een samenwerkingsverklaring waarvoor ze dan ook 
een model aanbieden.
Op 1 december hebben wij deze samenwerkingsovereenkomst gete-
kend. Dat gebeurde op gepaste afstand, maar niet nadat we onder 
het genot van een kopje koffi  e nog wat politi eke waarnemingen be-
spraken die voor de zoveelste keer illustreerden hoe vanzelfsprekend 
het is dat we samen optrekken.

Wouter Hijweege    Jan van Muyden
GroenLinks afd. Voorst    PvdA afd. Voorst

SamenwerkingsovereenkomstVaak doen wij in de 
nieuwsbrieven een oproep 
aan onze leden voor hulp, zo 
ook verderop in deze editie.

Maar we willen jullie ook 
graag laten weten, dat wij er 
ook voor jullie zijn. Altijd, 
maar zeker in deze in deze 
rare tijd van corona. Som-
mige mensen zullen hun baan 
verliezen en het � nancieel 
moeilijk krijgen. Of door alle 
beperkende maatregels ligt 
eenzaamheid op de loer. 

Schroom niet om bij een van 
ons aan te kloppen. 
Misschien gaat het om iets 
simpels als een luisterend 
oor of een boodschapje. Voor 
meer ingewikkelde proble-
men, kunnen we helpen bij 
het vinden van de juiste hulp. 



Voordracht nieuwe voorzitt ers

Het was een toevallige samenloop van vooral persoonlijke omstan-
digheden dat beide parti jen op zoek waren naar een nieuwe voor-
zitt er. Maar dat de twee besturen ook alletwee een nieuwe voorzit-
ter kunnen voordragen op de komende ALV, is een goede illustrati e 
dat beide parti jen leden hebben die zich willen inzett en voor een 
gezamenlijke opgave: Voorst mee besturen met aandacht voor 
duurzaamheid, ruimte voor burgerparti cipati e en zorg, voor elkaar 
en voor onze leefomgeving. 
We zijn dan ook trots dat Emile Berkman voor de PvdA en Carla 
Mulder voor GroenLinksVoorst  door de twee besturen zullen wor-
den voorgedragen in de komende ALV.
Een mooie start van een hoopvol jaar!

Randweg Twello en sluiti ng overwegen

Waarschijnlijk is het u niet ontgaan, de megalome advertenti e van 
Gemeente Belangen in het Voorster nieuws. Dit spreekt meteen al 
hun eerste argument tegen: het is een presti ge project. Het gaat 
echter nu niet om het politi ek gebekvecht, maar er staat wel veel 
op het spel. 
We hebben de afgelopen jaren al talloze argumenten aangevoerd 
tegen de aanleg. Schade aan een mooi natuurgebied, meer verkeer 
door Teuge, veranderde verkeerssituati e door verhuizing Veluws 
College,een rammelend rapport over economische groei. De vraag 
of een (verouderd) industrieterrein op die plek in Twello wel wen-
selijk is. Dat de gemeente juist wil streven naar minder auto’s en 
meer fi etsen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Maar er speelt meer mee. Naast dat de gemeentelijke fi nancien 
al jaren niet goed gaan en er constant geput moet worden uit de 
algemene reserves. Dus dat je je af moet vragen of we het ons wel 
kunnen veroorloven om naast het nieuwe gemeentehuis nog zo’n 
duur project  aan te gaan.
Maar wat ons steekt is de deal die het college probeert te bereiken 
met Prorail. Het plan is om maar liefst 9 spoorwegovergangen ge-
heel te sluiten en nog eens 5 deels. Dit gaat grote gevolgen hebben 
voor vooral de inwoners van Klarenbeek, Voorst en Teuge. Voor 
wandelaars en fi etsers betekent dit een heel eind om. Even op de 
koffi  e bij de buurvrouw, wordt een wereldreis. Met dit soort maat-
regels jaag je juist mensen de auto in in plaats van dat het ontmoe-
digd. En ook voor de recreati e wordt het gebied een stuk minder 
aantrekkelijk. En hoe zit het met de aanrijti jden van de hulpdien-
sten?
Wij blijven ons hard maken om deze plannen te voorkomen. Voor 
de huidige verkeerssituati e in Twello zijn ook andere oplossingen.

Er zijn een aantal grote on-
derwerpen die spelen en dan 
is het fi jn als de fracti e kan 
terugvallen op kennis  die er 
is binnen de parti jen. Denk 
bijvoorbeeld aan het ener-
gievraagstuk of de omge- 
vingswet. 

Ook bij het schrijven van 
het verkiezingsprogramma 
kunnen we deze kennis goed 
gebruiken

Meer prakti sche hulp is ook 
zeer welkom, bijvoorbeeld 
bij het organiseren van een 
thema-avond of de verkie-
zingscampagne.

Dus wil je mee denken 
of helpen, stuur dan een 
berichtje.

Leden van GroenLinks kun-
nen dit ook aangeven op 
mijn.groenlinks.nl onder 
lokaal acti ef.   


