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2021 was een jaar met vele opmerkelijke momenten.

Op de valreep is er een coalitieakkoord, maar we hebben 
nog geen nieuw kabinet. Hoe vorm gaat worden gegeven 
aan een nieuwe bestuurscultuur met nieuw elan, moeten 
we nog maar afwachten. Een duidelijke visie waar het met 
Nederland naar toe moet, heb ik nog niet kunnen ontdek-
ken. Maar we blijven positief!

De raad van Voorst hoopt op 10 februari 2022 een nieuwe 
burgemeester, Paula Jorritsma-Verkade te mogen instal-
leren. Een zelfbewuste vrouw, met interesse voor cultuur-
historie en landschap, met gevoel voor humor en ze laat 
zelfreflectie zien. Zo typeert de vertrouwenscommissie haar. 
Wij zien met vertrouwen de toekomst met Burgemeester 
Jorritsma tegemoet.
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brief

Van de voorzitter:

Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2022



Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van Jacob Wassink, een zeer trouw 
lid van de PvdA. Onderstaande reactie van Lies Holstein geeft goed weer hoe Jacob 
herinnerd wordt:

Wat een droevig bericht. Het raakt me in het hart. 

Jacob was de beste fractievoorzitter die je je als (steun-) fractielid, raadslid en als wethouder 
kunt wensen. Hij wist altijd mensen en partijen op één lijn te krijgen om er voor de mensen van 
de PvdA zoveel mogelijk uit te halen. Een prettige en ook gewiekste onderhandelaar die altijd 
met een grap zijn gesprekken begon. Door zijn introductie werd je zo afgeleid dat je hem wel 
moest volgen. Je zag hem denken zonder dat hij zich, zijn doelen, al te zeer prijsgaf. Hij wist als 
warm mens alle wispelturigheden binnen de fractie, richting het college en de raad in goede 
banen te leiden. 

Alie neemt als zijn steun en toeverlaat een bijzondere plek in. Jacob sprak altijd met veel liefde 
over Karin en Henk Jan. Jacob is een mens die je eeuwig bij blijft. Ik prijs me gelukkig dat ik vele 
jaren met Jacob heb mogen samenwerken.

In de laatste ledenvergadering waar we nog fysiek bij elkaar konden zijn, ontstond een 
levendige discussie over het verkiezingsprogramma. Het was fijn om zoveel leden bij 
elkaar te zien. Ook zijn we blij met de nieuwe leden en hun inbreng. Een aantal werkt 
mee met de campagne, weer anderen hebben aangegeven om fractievergaderingen te 
willen bijwonen en weer anderen willen graag bij projecten betrokken worden. 

Het coronavirus heeft ook effect gehad op het aantal momenten dat we als partijleden 
bij elkaar konden komen en ons konden wentelen in een rood/groen bad. Zo gauw het 
weer mogelijk is zullen we een bijeenkomst beleggen zodat we elkaar weer kunnen 
zien.

We blijven via de mail of post contact houden met elkaar. De campagnecommissie zal 
misschien nog een beroep op jullie doen. 

De actie van de campagnecommissie om rood/groene taarten te bezorgen bij mensen 
die voor anderen veel betekend hebben is zeer positief ontvangen zoals u elders in deze 
brief kunt lezen.

Wij wensen u fijne feestdagen toe

Namens het bestuur van PvdA-GroenLinks

Agnes Vos



De afgelopen weken heeft het roodgroene taarten geregend  in de gemeente Voorst. Na 
een oproep via de social media en het Voorster Nieuws werden 10 organisaties aange-
dragen die zich inzetten voor een sociale en/of groene gemeente Voorst. We hebben ze 
allemaal van een taart kunnen voorzien. Overal werden we gastvrij en hartelijk ontvangen. 
Wij weten dat samen koffie drinken leidt tot goede gesprekken. Daarom bleven we na het 
uitreiken ook zelf om in gesprek te gaan. We hoorden veel over wat speelt in de kernen 
en wat de vraagstukken voor de toekomst zijn. Deze informatie nemen we mee voor de 
komende periode. Uiteraard hebben wij 
ook kort verteld over onze plannen voor de 
toekomst en hoe deze zich verhouden tot 
groene en sociale initiatieven. Wij blijven 
contacten onderhouden met de vrijwilligers 
die we opgezocht hebben. En we gaan de 
komende jaren door met de taartenregen. 
Zodat we nog meer contacten leggen en op 
een informele en positieve manier contacten 
onderhouden en uitbreiden. 
Op de site www.pvdaglvoorst.nl vindt u een 
impressie van de taartenregen waarbij alle 
initiatieven kort aan bod komen. 

Het regende roodgroene taarten 

Begin van deze maand hebben wij u onze concept-kandidatenlijst toegestuurd met de 
vraag om contact op te nemen met een van de bestuursleden, indien u gegronde twijfels 
had bij een kandidaat of diens plaats op de lijst. Als dit het geval was geweest hadden we 
nog een online ALV moeten houden om met alle leden te overleggen. Aangezien er nie-
mand bezwaren had, hebben we op deze manier de lijst vast kunnen stellen. 

Zoals al eerder gezegd, zijn we erg blij dat zowel Bert Visser als Bertine Grevinga hebben 
aangegeven om verder te willen als raadslid. Ook al was het de afgelopen tijd soms moei-
lijk om als oppositie-partij iets voor mekaar te krijgen, toch mogen we best tevreden terug-
kijken op de reslutaten die we wel bereikt hebben. En dat hebben onze raadsleden toch 
maar mooi gedaan. 
Ook zijn we blij met een aantal nieuwe gezichten op de lijst. We gaan vol vertrouwen het 
verkiezingsjaar in!

Kandidatenlijst verkiezingen



Het zijn drukke tijden geweest in de fractie, maar dat is het 
meestal wel. Wij zijn helaas een trouw lid van de steun-
fractie verloren, wij gaan Martinus Ooms missen tijdens de 
wekelijkse fractievergaderingen. Gelukkig is de steunfractie 
uitgebreid met twee nieuwe deelnemers. Toon van Kessel 
en Joost van Hoof zijn een waardevolle aanvulling. 

Helaas hebben we de laatste tijd weer digitaal moeten ver-
gaderen. Voor het debat in de raad is dat niet zo fijn. Hope-
lijk komt daar in het nieuwe jaar gauw weer verandering in. 
Tijdens de raadsvergaderingen merk je al dat er verkiezin-
gen aankomen. Partijen gaan ineens heel nadrukkelijk de 
naam van hun partij noemen en uitweiden over het goede 
werk wat ze de afgelopen tijd gedaan hebben. Wij hebben 
gelukkig de kieslijst rond. Bert staat weer als lijsttrekker 
bovenaan en daaronder komt een hele rij met dames. Hoe 
bijzonder is dat.
Onlangs is de benoeming van onze nieuwe burgermeester 
Paula Jorritsma door de raad goedgekeurd. Bert zat in de 
vertrouwenscommissie. Aangezien hij daar niets over mocht 
vertellen hebben wij ons achteraf pas gerealiseerd hoeveel 
werk dat voor Bert en de commissie is geweest. Zij hebben 
het heel zorgvuldig aangepakt en zijn tot een goed resultaat 
gekomen. Op 10 februari wordt mevrouw Jorritsma geïn-
stalleerd.
Onderwerpen die op het moment spelen zijn woningbouw, 
de Regionale Energie Strategie, de energietransitie. Huizen 
moeten van het gas af. Het college start met een pilot in 
Wilp. Wij volgen deze onderwerpen nauwkeurig en maken 
ons druk over de mensen die maar geen woning kunnen 
vinden. Over de ontwikkelingen op Bussloo, gaat het ten 
koste van de natuur? Over de leefbaarheid in de kernen en 
de burgerparticipatie in onze gemeente. En natuurlijk speelt 
nog steeds de randweg in Twello. Iets waarover de menin-
gen verdeeld zijn. Wij zijn er in ieder geval tegen omdat het 
niets toevoegt aan de huidige situatie. 

Bertine Grevinga

Uit de fractie

Agenda

28 januari
Een informele bijeenkomst 
voor de leden in de frisse 
buitenlucht met een leuke 
activiteit. Echter is het door de 
huidige lockdown erg onzeker 
of dit door kan gaan. We hou-
den u op de hoogte.

5 februari 
’s Ochtends een digitaal  ge-
sprek met Lisa Westerveld over 
onderwijs en kansengelijkheid
(meer info volgt)

9 februari 
Werkbezoek in Brummen met 
Peter Kerris (onder voorbe-
houd van de dan geldende 
coronamaatregelen)
(meer info volgt)

11 maart 
Campagne op de markt

11 maart 
Lijsttrekkersdebat



Eind november hebben wij afscheid genomen 
van Martinus Ooms. In onze fractievergade-
ring hebben we stil gestaan bij zijn overlij-
den en niemand van ons kon zich een fractie 
herinneren zonder Tinus. Hij was ons politieke 
geheugen.
Martinus is tien jaar lid geweest van de ge-
meenteraad van 2004 -2014. Zijn aanvanke-
lijke beweegreden om actief te worden in de 
politiek was de randweg van Twello. Naast 
zijn politieke strijd om de weg door het na-
tuurgebied 't Hartelaer tegen te houden, 
wijdde hij ook menig protestgedicht aan dit 
onderwerp. 
Zo kennen velen Martinus, als "Tinus van het 
Slyck", de dichter. Van zijn hand verschenen 
talloze gedichten in dialect, soms uit protest, 
soms over iets moois, maar ook vaak ter ere van een persoon of gelegenheid. 

Tot aan zijn overlijden was Martinus actief binnen onze fractie en binnen GroenLinks. 
Weer of geen weer, Martinus kwam op zijn fiets naar de vergadering, de raad of de RTG. 
Dikwijls bood iemand aan om hem even op te halen, maar het was een zeldzaamheid wil-
de hij er gebruik van maken. 
In de coronatijd brak het tijdperk van digitaal vergaderen aan en aanvankelijk vond Tinus 
dit een mooi moment om te stoppen met het werk in de fractie. Met wat overreding en 
digitale hulp, heeft hij zich uiteindelijk uitstekend online kunnen redden en zo alle fractie-
vergaderingen mee gedaan en online de raadsvergaderingen gevolgd. 

Wij zullen ons Martinus herinneren als een bescheiden mens maar met sterke principes. 
Zo was hij in zijn tijd in de raad heel loyaal met de fractie, maar was ook trouw aan zijn ei-
gen opvattingen en stemde dan bij hoge uitzondering afwijkend van het fractiestandpunt. 
Zijn uitspraak “Ik zit nog niet zo lang in de gemeenteraad” werd door een aantal mensen 
gememoreerd en is ook tekenend voor zijn bescheiden opstelling.

We gaan Tinus missen. Hij was naast ons morele en politieke geheugen, een heel fijn 
mens om mee samen te werken. Geen mooie handgeschreven briefjes meer of een stapel 
krantenknipsels om de vergadering af te sluiten.... 

In memoriam Martinus Ooms


