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Nieuws

brief

Voor u: 
De eerste gezamenlijke nieuwsbrief van 

PvdA en GroenLinks Voorst!

Al jaren werken onze beide parti jen nauw samen. We 
vormen natuurlijk al geruime ti jd samen een fracti e en or-
ganiseren ook gezamenlijke thema-avonden. Deze samen-
werking bevalt erg goed en we willen deze samenwerking 
verder bekrachti gen en nog meer als één gezicht naar 
buiten treden. Zo hebben we vorig jaar onze gezamenlijke 
website gelanceerd en houden u vanaf nu regelmati g op 
de hoogte via deze nieuwsbrief. 
Voor alle lokale politi eke acti viteiten zullen we voortaan 
als één optreden. We vormen samen een bestuur, dat is 
samengesteld uit de bestuursleden van beide parti jen. 

Natuurlijk blijven we formeel twee aparte parti jen met de 
daarbij behorende taken en zullen ook verantwoording af 
moeten blijven leggen aan de landelijke parti jen. Zo zullen 
zowel de PvdA Voorst als GroenLinks Voorst elk jaar een 
eigen algemene ledenvergadering houden. Ook als het 
gaat om provinciale, landelijke of Europese verkiezingen, 
blijven we de lijn van onze eigen parti jen volgen.  

Nu deze opnieuw warme zomer op haar eind komt, begint 
de lokale politi ek weer op te starten. 7 September vinden 
de eerste ronde tafelgesprekken plaats. Deze zullen in 
verband met de coronamaatregels net als de raadsverga-
deringen plaats hebben in het MFC te Klarenbeek.
Meer informati e en de agenda kunt u vinden op: 
htt ps://voorst.raadsinformati e.nl



Ervaringen van een raadslid

Het was een vreemde ti jd, de afgelopen paar maanden. 
De raad is nu nog met reces maar over twee weken start 
het politi eke seizoen weer. En ik heb er zin in want we 
gaan weer fysiek vergaderen. Wel met allerlei aanpassin-
gen maar toch weer met de mogelijkheid om te debatt e-
ren met de andere raadsleden, om te zien hoe zij reage-
ren op voorstellen die wij doen, op onze meningen en op 
opmerkingen die wij als fracti e maken.

Sinds begin maart is alles sti l komen te liggen. Geen 
raadsvergaderingen, geen RTG’s en geen fracti everga-
deringen meer. Na een paar weken werd het raadswerk 
weer langzaam opgestart in een digitale omgeving. De 
raad vergaderde met Microsoft  Teams en onze fracti e 
vergaderde wekelijks met een systeem dat Erwin Kooi 
introduceerde.
In de wekelijkse griffi  ebrief schreef de burgemeester zijn 
bevindingen zodat wij op de hoogte bleven van de stand 
van zaken rondom het corona virus in onze gemeente. 
Toch had ik behoeft e aan meer informati e, het leek net 
alsof er bijna niets gedaan werd in het gemeentehuis en 
daarbuiten.
Toen de situati e in Nederland verbeterde en de maatre-
gelen wat soepeler werden zijn wij als fracti e weer fysiek 
bij elkaar gekomen. Wisselend bij iemand in de tuin of in 
een grote woonkamer zodat we genoeg afstand konden 
bewaren. Dat was gelukkig weer als vanouds.

Nu maken wij ons op voor een drukke periode omdat 
veel zaken zijn blijven liggen. De RES (Regionale Energie 
Strategie) moet voor 1 oktober af zijn, er komt een nota 
groen en een nota mobiliteit die besproken worden. En 
de beleidsnota Sociaal Domein is bijna af zodat wij daar 
als PvdA/GroenLinks ons op kunnen voorbereiden. Ge-
noeg onderwerpen die voor onze fracti e belangrijk zijn.

Berti ne Grevinga

World 
Clean up day

Op zaterdag 19 september 
is het World Cleanup Day. 
De grootste wereldwijde 
opschoonacti e. Maar liefst 
180 landen doen mee. Wij 
in Nederland en in Voorst 
natuurlijk ook. 

De gemeente stelt materiaal 
ter beschikking en keert zelfs 
€5 per opgehaalde zak werf-
vuil uit. (met een maximum 
van €50 per groep).

Als PvdA-GroenLinks doen 
wij mee aan deze acti e en 
hopen dat u zich bij ons 
aansluit. Hoe meer handen 
des te schoner Voorst wordt. 
Bovendien is het nog gezellig 
ook. De planning is om te 
gaan opruimen van 10.00-
12.00. Welk gebied moeten 
we nog bepalen. Suggesti es 
zijn welkom.

Het opgehaalde geld zullen 
we schenken aan de Plasti c 
Soup Foundati on. 

Geef je op door een mailtje 
te sturen aan:
info@pvdaglvoorst.nl



Vanuit het Groenlinks bestuur 
Voorst heeft  de afgelopen maanden ook haar deel gehad 
in de corona pandemie en ook hier zien we dat kwetsbare 
groepen grotere risico’s lopen. 
Met de nieuw afgekondigde maatregelen en de delegati e 
van verantwoordelijkheden naar de veiligheidsregio’s, 
krijgt ook de lokale politi ek een belangrijker rol in de de-
mocrati sche controle. De komende periode zullen we als 
PvdA-GroenLinks dan ook alert zijn op de goede afstem-
ming van maatregelen en maatschappelijke risico’s waar-
bij we zeker ook aandacht zullen houden voor kwetsbare 
groepen.

Het is goed om ook buiten onze gemeentegrenzen te 
kijken. Politi eke thema’s als energiewinning, landschaps-
behoud en sociaaleconomisch welbevinden stoppen niet 
bij de grens van Voorst. Wij verkennen op dit moment 
de mogelijkheden om gemeenschappelijke thema’s geza-
menlijk uit te werken met de beste experts uit de regio.  
Wil jij meedenken? Log dan in op htt ps://mijn.groen-
links.nl/login en vul je profi el in. Op die manier weten wij 
welke kennis beschikbaar is binnen ons ledenbestand. 
Natuurlijk mag je het bestuur of fracti e ook rechtstreeks 
benaderen. Wij horen graag van jou! 

Namens het bestuur een hartelijke groet! 
Wouter Hijweege

Vanuit het PvdA-bestuur
De ALV die wij voorzien hadden in het voorjaar kon niet 
doorgegaan. Wij hopen in het najaar een gezamenlijke 
PvdA-GL thema bijeenkomst te organiseren met een ALV 
daaraan gekoppeld. Mocht dit vanwege de Coronacrisis 
nog steeds niet kunnen, dan zal het een virtuele vergade-
ring worden, maar daar gaan wij nu niet van uit. Mocht 
je voor de bijeenkomst suggesti es of inbreng hebben laat 
het ons dan even weten. En verder, hou ook de aankondi-
ging op de website in de gaten.

Namens het PvdA-bestuur
Jan van Muiden

Heb je zin om mee te den-
ken of te helpen? 
Onze fracti e vergadert bijna 
elke dinsdag. Je bent alti jd 
welkom om een keer aan te 
schuiven. 

Hoe de vergaderingen de 
komende ti jd precies  vorm 
krijgen in verband  met de 
coronamaatregels, weten 
we nog niet. Komende 
dinsdag starten we in ieder 
geval digitaal.Mocht je 
een keer mee willen doen, 
stuur dan even een mailtje 
naar onze fracti esecretaris 
(e.kooi@voorst.nl) 

Mocht je ideeën hebben, 
een stukje willen schrijven 
in de volgende nieuws-
brief, mee willen denken 
over onze thema-avonden. 
Schroom dan niet om con-
tact met ons op te nemen.


