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Voorwoord lijsttrekker  
 

Beste (mede-)inwoners van de gemeente Voorst, 

 

Met veel plezier presenteer ik u het eerste officiële verkiezingsprogramma van 

Voortvarend Voorst. 

 

De rode draad in dit programma is de positie van u als inwoner. Wij willen u meer 

betrekken bij de plannen die het college ons voorlegt en de besluiten die de raad 

neemt. Bijvoorbeeld op het gebied van bouwen, volkshuisvesting, ruimtelijke 

ordening en toerisme. Beleidsterreinen waar u in de praktijk mee te maken krijgt. 

Wij willen geen overvalstrategieën meer waardoor u als inwoner door het college 

op achterstand wordt gezet. Ook vinden wij het belangrijk dat iedere inwoner op 

dezelfde manier behandeld wordt. Oftewel, de gemeente Voorst is toe aan een 

andere bestuurscultuur. Als u op ons stemt, gaat Voortvarend Voorst daarvoor 

zorgen. 

 

Het mooie van Voortvarend Voorst is dat ik jonge mensen bereid heb gevonden 

om zich in te zetten voor het verwezenlijken van idealen die ik altijd nagestreefd 

heb. 

 

Ons programma is thematisch ingedeeld met aan het einde van ieder hoofdstuk 

onze actiepunten. 

 

Stem dus op Voortvarend Voorst: “Wie goat d'r veur”! 

 

Arend Jansen 

Lijsttrekker Voortvarend Voorst 
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Onze kandidatenlijst 
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De gemeente heeft verantwoordelijkheid voor de ondersteuning aan inwoners op 

het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Iedereen 

is even belangrijk. We wonen in een samenleving, waarin mensen meedoen naar 

vermogen, soms met ondersteuning, vaak van mensen uit de eigen omgeving. Voor 

voortvarend Voorst betekent dit dat er van uit de gemeente een beleid moet zijn 

dat uitgaat van de volgende gedachten: “doen wat nodig is” en “de vraag staat 

centraal”. Wat heeft onze inwoner nodig zodat hij of zij op een verantwoorde 

wijze kan leven en mee kan doen in onze samenleving? We trekken samen op en 

bedenken oplossingen die werken en uitvoerbaar zijn. 

 

Onze actiepunten 
 

Aandacht voor (kwetsbare) jongeren 
De gemeente streeft naar jongerenwerk dat een laagdrempelige insteek behoudt 

voor jongeren die tussen wal en schip vallen. De gemeente wil jaarlijks een visie-

dag organisatie voor alle verschillende groepen jongeren en stichtingen om 

ervaringen en ideeën uit te wisselen. Daarnaast zien we Jongerenwerk Younger at 

heart als een belangrijke schakel tussen de jongeren en de gemeente omdat zij 

direct contact onderhouden met een specifieke groep jongeren. 

 

Jeugdzorg en WMO 
Geld voor de jeugdzorg moet direct en alleen voor de jeugdzorg worden gebruikt. 

Het is te verwachten dat er in de jaren na de coronapandemie meer beroep zal 

worden gedaan op de jeugd GGZ en ambulante hulpverlening. Hiervoor zou de 

gemeente Voorst ruimte in het budget moeten maken.  

 

Ook lijkt het erop dat er een te grote wildgroei is ontstaan van zorgaanbieders 

binnen de WMO en jeugdzorg. Zorgaanbieders kunnen meer uitgedaagd worden 

om op basis van de vraag van de inwoner samen te werken. Voortvarend Voorst is 

namelijk van mening dat er meer op basis van vraag en minder op basis van het 

aanbod gedacht en werkt moet worden. Dit vraagt van organisaties om te luisteren 

naar wat de inwoner wil en verder te kijken dan de eigen organisatie. 
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Aanpak eenzaamheid + bevorderen onderlinge 
verbondenheid 
Wij zetten ons in om eenzaamheid onder onze inwoners, jong en oud, zoveel 

mogelijk te signaleren, bespreekbaar te maken en tegen te gaan. We staan voor 

een sterke en vitale samenleving waar we met elkaar de verantwoordelijkheid 

dragen voor een gezond leefklimaat in de kern en de gemeente waarin we leven. 

We hebben elkaar nodig, zorgen voor elkaar en hebben het gezellig samen. Dit 

noemen we “noaberschap”. Zo bouwen we samen aan een samenleving waarin 

iedereen meedoet en ieder mens telt. Eén van de acties die we willen opstarten, 

is het “dorpsbudget”: een budget waarmee leuke activiteiten voor de kern kunnen 

worden gefinancierd. Verder kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een 

welkomstpakket voor nieuwe inwoners van de gemeente. 

 

Tegengaan verborgen armoede 
Verborgen armoede is een probleem. We willen graag dat de gemeente (nog) meer 

aandacht geeft aan dit onderwerp, samenwerkingspartners en inwoners actief 

wijst op de mogelijkheden en ondersteunt bij gebruikmaking daarvan. In Voorst 

willen we in alle kernen een plek waar inwoners producten die ze niet gebruiken 

naartoe kunnen brengen. Inwoners die het nodig hebben, kunnen dit dan ophalen. 

We willen binnen onze gemeente menstruatiematerialen en voorbehoeds-

middelen gratis verstrekken. 

 

Vluchtelingenwerk en -opvang 
De gemeente Voorst zorgt ervoor dat de jaarlijks opgelegde taakstelling tijdig 

wordt uitgevoerd. Daarnaast heeft de gemeente een eigen verantwoordelijkheid 

om invulling te geven aan opvang van extra nieuwkomers als daar door hogere 

overheden een beroep op wordt gedaan. Te denken valt hierbij aan opvang van 

minderjarige alleenstaande kinderen. Ook wil Voortvarend Voorst investeren in 

extra taallessen voor onze nieuwkomers en inzetten op participatieplekken die 

parallel lopen aan het verplichte inburgeringstraject.  

We zien jaarlijks een instroom van nieuwkomers die voorrang krijgen op woningen. 

Binnen Voorst willen wij dat deze mensen ook de ruimte krijgen om hier te kunnen 

wonen. We zouden graag zien dat IJsseldal Wonen een “compensatie” ontvangt in 

aantallen woningen als er woningen worden toegewezen aan nieuwkomers 

(statushouders), zodat het niet ten koste gaat van mensen die op de wachtlijst 

staan. Maak dat als gemeente ook bekend. 
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Dorpscontactpersonen  
De dorpscontactpersonen in de kernen spelen een belangrijke rol bij het 

opstarten/ondersteunen van vele initiatieven en het verbinden van inwoners met 

elkaar en met de gemeente. Wij koesteren het bestaande initiatief dat er ligt met 

de dorpscontactpersonen en willen de functie graag een nog belangrijkere stem 

geven. Nog niet alle dorpen hebben hun eigen dorpscontactpersoon. Daarin wil 

Voortvarend Voorst verandering brengen. We gaan kijken of we overal in de 

gemeente dorpscontactpersonen kunnen aanstellen, bijvoorbeeld in Nijbroek en 

Twello. 

 

De dorpscontactpersonen spreken elkaar onderling al wel op vaste moment. 

Gesprekken met de gemeenten zijn er wat ons betreft alleen nog niet voldoende. 

We zouden graag zien dat de gemeente de dorpscontactpersonen (minimaal) 

tweemaal per jaar uitnodigt om ideeën uit te wisselen, initiatieven aan te horen en 

waar nodig te ondersteunen. Als een kern dat wenst, zouden we ook graag zien 

dat (een afvaardiging van) de gemeenteraad jaarlijks op bezoek komt. De gemeente 

verzorgt de jaarlijkse rapportage en de dorpscontactpersonen informeren de 

gemeenteraad in een jaarlijkse bijeenkomst. 

 

Vrijwilligers 
Voor de levendigheid en saamhorigheid zijn vrijwilligers essentieel. Waardering en 

ondersteuning voor hen die zich inzetten is nodig. We willen vrijwilligers van 

stichtingen en verenigingen ondersteunen en financiële ruimte geven om zichzelf 

middels een training dan wel opleiding verder te ontplooien. 

 

Adviezen CMO-cliëntenraad – informatie aan de 
gemeenteraad  
De adviezen van de CMO-cliëntenraad worden aan het college gericht. Formeel 

mag de CMO in deze gemeente niet rechtstreeks de gemeenteraad adviseren. De 

Koepel adviesraden Sociaal Domein geeft echter aan dat de adviesraad de 

gemeenteraad ook kan informeren bij een verordening. Door het advies aan de 

fracties te sturen of door gebruikmaking van de mogelijkheid in te spreken tijdens 

een raadsvergadering waar de verordening wordt besproken. Voortvarend Voorst 

hecht aan de adviezen van de CMO en wil voor haar werkzaamheden 

gebruikmaken van de deskundigheid van dit adviesorgaan. 
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Voortvarend Voorst wil dat alle inwoners van de gemeente Voorst betaalbaar en 

prettig kunnen wonen. Door de oververhitte huizenmarkt zien we helaas dat het 

ook in onze gemeente steeds moeilijker wordt een betaalbare woning te 

bemachtigen. Dit geldt voor starters, maar ook steeds vaker voor doorstromers. 

Om onze kernen leefbaar te houden, is het van groot belang starters de kans te 

geven om in onze gemeente te komen wonen of te blijven wonen. Daarnaast is 

het van groot belang over een dusdanig passend en gevarieerd woningaanbod te 

beschikken dat doorstromers kunnen verhuizen naar een woning passend bij hun 

wensen en behoeften. Gezien het huidige woningtekort en de leefbaarheid van de 

gemeente Voorst heeft woningbouw daarom onze prioriteit. Om inwoners te 

stimuleren grotere woningen te verlaten en kleiner te gaan wonen dient er actief 

beleid gevoerd te worden. Hierbij dient overwogen te worden om inwoners 

concreet te adviseren en financieel te ondersteunen. 

 

Onze actiepunten 
 

Versnellen woningbouw 
Voortvarend Voorst wil bouwen en dan bij voorkeur voor onze eigen inwoners. 

Het is belangrijk om de doorstroom te stimuleren. Bij het ontwikkelen van 

woningbouwplannen moet worden gekeken naar de huidige én toekomstige 

wensen en behoeften van de kernen. Gelet daarop zullen er in ieder geval meer 

(sociale) huurwoningen bij moeten komen en daarnaast koopwoningen die 

betaalbaar zijn voor lagere en middeninkomens. Samen met de kernen 

onderzoeken we graag of en in welke mate ook behoefte is aan 

levensloopbestendige woningen, al dan niet in combinatie met lichte zorg, 

zogenoemde “knarrenhofjes” en/of “tiny houses”. Onze inwoners moeten niet 

alleen actief worden betrokken, maar ook aan de beslistafels zijn 

vertegenwoordigd. Wij ondersteunen burgerinitiatieven om zelfstandig of 

collectief woningen te realiseren. 
 

Passend en gevarieerd woningaanbod voor jong en 
oud 
We willen passende woningen voor jong en oud en in iedere kern. Het moet voor 

onze inwoners daarmee mogelijk worden om in de eigen kern te blijven wonen. 

Wij denken aan extra woningbouw, afgestemd op de wensen en behoeften van 

de kernen, maar ook aan aanpassing van de bestaande woningvoorraad in onze 

gemeente. Denk aan het splitsen van grote woningen, het ombouwen van 

(voormalige) kantoor- en bedrijfspanden naar woningen of meer mogelijkheden 

voor meerdere generaties op één erf.  
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Voorst zou ook een “doorstroom-makelaar” kunnen inzetten die inwoners helpt 

andere woonmogelijkheden te overwegen of te begeleiden naar een andere 

woning. 

 

Betaalbare (sociale) woningbouw  
We willen sociale koopwoningen van € 240.000,00 tot maximaal € 300.000,00. 

 

Toekomstgericht en duurzaam bouwen  
Alle woningen die worden gebouwd of panden die tot woning worden 

omgebouwd, dienen duurzaam en energieneutraal te zijn. We maken zoveel 

mogelijk gebruik van circulaire bouw (met hergebruikte of herbruikbare 

bouwmaterialen). 

 

Voorst leeft in het groen  
Voorst is het groene hart van de Stedendriehoek. Dat moet zo blijven. 

Voortvarend Voorst is voor woningbouw, maar niet ten koste van alles. We willen 

niet dat de kernen (en/of buitengebieden) helemaal volgebouwd worden of 

vergroeid raken met de steden net buiten de gemeentegrenzen. Hogere 

gebouwen zijn uitsluitend bespreekbaar in het centrum van de kernen waar het 

niet ten koste gaat van het dorpse en/of landelijke karakter. Ook willen wij geen 

woningen op plaatsen die dienen als speelveld, ontmoetingsplek of op plaatsen 

van ecologische of cultuurhistorische waarde. Oftewel: we willen graag bouwen, 

maar met respect voor cultuur, natuur en het landelijke karakter. 

 

Welstandscommissie  
De welstandscommissie moet dienstbaar, effectief en efficiënt meedenken met 

de inwoners. Als een plan wordt afgekeurd, moet er – samen met 

belanghebbenden - worden meegekeken naar alternatieven en/ of moet er 

duidelijk advies worden afgegeven waar inwoners mee verder kunnen. Het moet 

niet noodzakelijk zijn een architect in te huren en er moet niet met twee maten 

worden gemeten: “bouwen zonder willekeur”. De welstandscommissie heeft 

dorpsbinding en wordt niet extern ingehuurd.  
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Onze gemeente is een groene gemeente met veel natuur en veel agrarische 

bedrijven. Landbouw en veeteelt zijn dan ook zeer belangrijke gebruikers van het 

Voorster landschap. Een gezonde agrarische sector met toekomst voor jonge 

boeren is belangrijk voor hen en voor onze gemeente. Zij zijn immers de mensen 

die het land bewerken, in stand houden en beschermen. De grond in onze 

gemeente is beperkt en daar moeten we zuinig op zijn. Samen met de agrarische 

sector gaan we op weg naar een duurzame toekomst waar ook een goede 

boterham te verdienen valt.  

 

Onze actiepunten 
 

Samen stappen zetten richting verduurzaming 
Voortvarend Voorst wil graag bijdragen aan een agrarische sector die aandacht 

heeft voor energie en natuurontwikkeling, waar kleinschaligheid mogelijk is, waar 

ruimte is voor zorg, voor toerisme, voor productverkoop van het land en voor 

educatie. Het in stand houden van de natuur en het bevorderen van de 

biodiversiteit is belangrijk voor ons allemaal. 

 

De agrarische sector kan een enorme bijdrage leveren aan een gezonde natuur- en 

leefomgeving. Onze boerenbedrijven zullen daarom de mogelijkheden, tijd en 

ruimte moeten krijgen om te kunnen (blijven) innoveren en verduurzamen. Wij 

ondersteunen daarom initiatieven op het gebied van ecologische en biologische 

diversiteit. De overgang naar kringlooplandbouw of biologisch boeren zal wat 

Voortvarend Voorst betreft eenvoudiger moeten worden door (eventueel 

benodigde) aanpassingen van bestemmingsplannen en omgevingsvisie. 

 

Toekomstvisie op de landbouw  
Verder willen wij meedenken in de landelijke toekomstvisie op de landbouw. Wij 

willen niet afwachten, maar samen kijken naar (nieuwe) mogelijkheden. Het gebruik 

van organische mest wordt gestimuleerd en daar waar mogelijk gaat het kunstmest 

vervangen. De boeren moeten gecompenseerd blijven/worden voor 

landschapsbeheer en bevordering van de biodiversiteit. 

 

Geen maximum bouwblok  
Voortvarend Voorst wil de brandveiligheid vergroten op boerenerven door niet 

te werken met een maximum bouwblok maar met een maximaal bebouwd 

oppervlakte. Dit schept de ruimte om de stallen verder van elkaar af te bouwen 

en vermindert zo de kans op het overslaan van brand. 
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Stimuleren afzet lokale producten 
Korte en herkenbare ketens (van producent naar consument) zijn een middel om 

tot duurzamere voedselproductie te komen. We promoten daarom lokaal 

(geproduceerd) voedsel en stimuleren de afzet van lokale producten. 
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De gemeente Voorst is het groene hart van de Stedendriehoek. Een mooie, groene 

gemeente die bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van alle inwoners. Een 

groene gemeente waar planten en dieren een plek hebben, waar ruimte is voor 

bomen, planten en water en waar ruimte is voor natuurontwikkeling. 

 

Onze actiepunten 
 

Stimuleren biodiversiteit  
We willen verder investeren in de biodiversiteit door onze bewoners actief te 

betrekken bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte. We betrekken 

onze inwoners en agrariërs bij de te maken keuzes; bijvoorbeeld door het zaaien 

van wilde bloemen te stimuleren en door dorpsverfraaiing nog verder te 

stimuleren. We willen kinderen actief betrekken, hen bewust en 

medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leefomgeving. 

 

Aandacht voor waterberging 
Vanwege klimaatverandering (intensieve neerslag en langere droogteperiodes) 

wordt waterberging steeds belangrijker voor de leefomgeving. Ook kan het 

bijdragen aan biodiversiteit en groene recreatie. Daarom vinden wij dat (nog) meer 

aandacht nodig is voor waterberging en -opslag. 

 

Moestuinen  
We hebben de aarde nodig voor ons voedsel. Daar moeten we zuinig mee omgaan. 

Wij zetten ons in voor moestuinen in de openbare ruimte, bij scholen en 

kinderdagverblijven of in de buurt. We helpen inwoners met plaatselijke 

initiatieven op dit gebied. 

 

Groene schoolpleinen en tuinen 
Niet alle schoolpleinen en tuinen zijn groen. Daar brengen wij graag verandering in. 

Groene schoolpleinen creëren een gezondere onderwijsomgeving en zetten 

kinderen aan om meer te bewegen. Wij stimuleren daarom de aanleg en het 

onderhoud van deze groene schoolpleinen. Groene tuinen zijn niet alleen goed 

voor het milieu, maar zorgen ook voor minder wateroverlast bij regen en voor 

verkoeling bij hitte. We stimuleren daarom meer groen in de tuin met allerlei acties 

en moedigen “groene” initiatieven van inwoners aan. 
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Voortvarend Voorst wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan een duurzame 

samenleving, voor nu en voor de toekomst. Een samenleving waarin we zorgvuldig 

met het milieu omgaan en met energie, maar ook met onze grond. Dit is de 

komende jaren een enorme uitdaging. Denk alleen al aan de warmtetransitie, het 

stikstofprobleem en de plaatsing van zonneparken en windmolens. De 

verduurzamingsopgave vraagt actie van iedereen. We denken daarom dat we 

alleen tot een duurzame samenleving in de gemeente Voorst kunnen komen als 

we met elkaar optrekken. Wij denken dat inwoners, bedrijven en organisaties 

bereid zijn in duurzaamheid te investeren, maar dan dienen de lasten daarvan 

betaalbaar en eerlijk verdeeld te zijn. De baten moeten zo veel mogelijk ten goede 

komen van onze inwoners. Daarnaast is het essentieel dat inwoners, bedrijven en 

organisaties invloed kunnen uitoefenen. Coöperatie is het sleutelwoord. Het mag 

niet zo zijn dat belangrijke besluiten eerst worden genomen, waarna inwoners in 

actie moeten komen om die besluiten terug te draaien of aan te laten passen. Wij 

willen samen met de kernen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor 

verduurzaming.  

 

Onze actiepunten 
 

Zonne-energie - geen grote zonneparken erbij 
De gemeente Voorst is een groene gemeente met veel natuur en 

landbouwgronden en dat moet zo blijven. Dat betekent dat wij grote zonneparken 

(erbij), zoals in Wilp en Klarenbeek, onwenselijk vinden. Dit gaat ten koste van de 

landbouw. Voor zonne-energie gaan we uit van de zonneladder: zolang er nog 

volop ruimte is voor zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven, ontzien 

we zo veel mogelijk natuur en landbouwgrond. We stimuleren en motiveren 

zonnepanelen op daken, ook met subsidies. Denk bijv. aan een subsidie voor 

thuisbatterijen, waardoor inwoners hun eigen zonnestroom op kunnen slaan 

zonder dat deze op het elektriciteitsnet komt. De gemeente moet zelf het goede 

voorbeeld geven. Alle gemeentelijke gebouwen dienen voorzien te zijn van 

zonnepanelen en bij nieuwbouwwoningen dienen zonnepanelen verplicht te zijn. 

We omarmen kleinschalige initiatieven van inwoners, bedrijven of organisaties 

waarvoor voldoende draagvlak bestaat binnen de kern. 
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Windenergie - windmolens  
Voortvarend Voorst gaat de discussie over windenergie – en daarmee windmolens 

– niet uit de weg. We zijn voor een evenwichtige verdeling van zon en wind. Met 

zonne-energie alleen komen we er niet. Windenergie kan ook worden opgewekt 

als het buiten donker is en/of de zon niet schijnt. Daar waar ruimte en draagvlak 

onder inwoners kan worden gecreëerd, zijn we voor het plaatsen van windmolens. 

Voor kleine windmolens zouden we binnen de gemeente Voorst ruimte kunnen 

hebben, bijv. bij agrariërs en sportverenigingen. We onderzoeken graag met de 

kernen of en welke mogelijkheden daartoe zijn. Waar het gaat om windturbines 

vinden wij het belangrijk dat die op voldoende afstand van de kernen worden 

gebouwd, op plekken met voldoende wind en met aandacht voor de natuur en 

gezondheid van mens en dier.  

 

Is/wordt het mogelijk onze doelstellingen in de RES (Regionale energie strategie) 

en VES (Voorster energie strategie) te halen door te investeren in windturbines 

elders, bijv. in zee, dan vinden wij dit een reële mogelijkheid en heeft dat onze 

prioriteit. Ook houden we de technologische/innovatieve ontwikkelingen en 

alternatieve opties scherp in de gaten (denk aan Vortex Bladeless, lokaal biogas). 

 

Energiezuinig maken van openbare verlichting  
Openbare verlichting is een grote energievervuiler. Een deel van die verlichting is 

zonder nut, bijv. bij bedrijfspanden en parkeerterreinen. Wij willen het gebruik en 

verbruik van energie voor verlichting binnen onze gemeente verminderen. Als 

gemeente zouden wij bijv. ondernemers willen stimuleren te onderzoeken welke 

mogelijkheden daartoe zijn. 

 

Tegengaan energie-armoede  
Voortvarend Voorst zorgt ervoor dat alle inwoners die daarvoor in aanmerking 

komen de landelijke energietoeslag ontvangen. We streven er bovendien naar 

energie-armoede zoveel mogelijk tegen te gaan. 
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Kunst en cultuur zijn belangrijke bouwstenen voor een prettige en plezierige 

samenleving. We vinden het belangrijk dat alle inwoners in de gemeente zich 

kunnen ontwikkelen en kunnen ontspannen door muziek, toneel, dans, een bezoek 

aan de bibliotheek, een museum of andere culturele uiting. 

 

Onze actiepunten 
 

De bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en 
leerplaats 
De vestigingen en afhaalpunten van Bibliotheek Brummen Voorst zijn belangrijke 

en laagdrempelige ontmoetings- en leerplaatsen. We vinden het belangrijk dat 

deze in stand worden gehouden en nog meer dan nu een ontmoetingsplaats 

worden. Ook geven we de bibliotheek voldoende middelen en instrumenten om 

een bijdrage te leveren aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid. 

In alle bibliotheken moeten voldoende voorzieningen zijn voor inwoners die thuis 

geen computer en/of internet hebben of thuis geen prettige plek hebben om te 

studeren. 

 

Kunst en cultuur op school 
Cultuureducatie op school gaan we versterken, zodat elk kind op de basisschool 

kennismaakt met kunst en cultuur. Zo komen er speciale dagen waarop 

basisschoolleerlingen aan de slag gaan met toneel of dans. Muziek is van belang 

voor sociale binding, creativiteit en het leervermogen. We zijn daarom ook een 

groot voorstander van (meer) muziek op school. 

 

Cultuurhistorie en streektaal  
De gemeente Voorst is rijk aan cultuurhistorie. Voortvarend Voorst zet zich in voor 

het behoud en herstel van de cultuurhistorische omgeving in onze gemeente. 

Erfgoed en monumenten worden goed verzorgd zodat zij kunnen worden 

doorgegeven aan de jongere generaties. Ook wil Voortvarend Voorst onze 

streekvariant van de Nedersaksische taal en cultuur promoten, bijvoorbeeld op 

scholen en in bibliotheken. 
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Beter dan Bezoekvoorst.nl kunnen wij onze gemeente niet beschrijven: “tussen de 

Veluwe en de IJssel ligt een van de mooiste gebieden van Nederland. Weidse 

uiterwaarden, rood-witte koeien in het land, statige boerenhoeven en gezellige 

dorpjes, en vooral: de rivier die zich door het landschap slingert. Dit is de 

IJsselvallei! Hier geniet je van uren wandelen zonder een openbare weg over te 

steken. Van kilometerslange fietsroutes over de dijk. Van de gezellige drukte op en 

rond de IJssel. Van stoere doe-dingen op Airport Teuge. En van de weldadige 

wellness en rust langs de recreatieplas van Bussloo. Hier is het gewoon genieten. 

Kleinschalig en no-nonsense”.  

 

Het landschap en het karakter van Voorst spreekt ook mensen van buiten de 

gemeente aan. Vele vakantiegangers en rustzoekers weten hun weg naar onze 

gemeente al te vinden. We hebben een prachtige gemeente waar ook anderen van 

kunnen en mogen genieten. Bovendien levert dit zowel voor de middenstand als 

voor de gemeente inkomsten op die we opnieuw kunnen investeren.  

 

Onze actiepunten 
 

Blijven investeren in fiets- en wandelpaden  
Wandelen en fietsen zijn belangrijke activiteiten in onze gemeente. Wij moeten 

dus blijven investeren in de kwaliteit en veiligheid van onze fiets- en wandelpaden. 

 

Minicampings en camperplekken 
We stimuleren en ondersteunen initiatieven op het gebied van minicampings (bijv. 

kleine boerencampings) en willen onderzoeken of het mogelijk is om in de diverse 

kernen enkele (betaalde) camperplekken te realiseren.  

 

Bussloo is geen pretpark  
Bussloo is een mooi, in het groen gelegen recreatiegebied waar allerlei activiteiten 

al mogelijk zijn (watersport, wellness, horeca, golf, naaktrecreatie, wandel- en 

ruiterroutes, evenementen etc.). Bussloo is echter geen pretpark. Nieuwe 

ontwikkelingsplannen mogen geen afbreuk doen aan het natuurlijke karakter. Er zal 

een totaalvisie ontwikkeld moeten worden, waarin ook de ruimtelijke visie een 

belangrijke rol heeft. Een zorgvuldig participatietraject met aanwonenden en 

huidige gebruikers is hierbij randvoorwaardelijk. De natuurbeschermingswet is een 

belangrijke leidraad voor de welstand van de flora en fauna van Bussloo. Nachtelijk 

toeristisch verblijf moet verboden blijven. 
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Nieuwe evenementen en festivals 
Een aantal kernen binnen de gemeente Voorst heeft jaarlijks al één of meerdere 

evenementen. Denk aan de Klarenbeekse kermis, Dikke Mik Feest Nijbroek of het 

Dorpsfeest Teuge. Dergelijke evenementen brengen inwoners samen. 

Voortvarend Voorst juicht dit enorm toe en staat bovendien open voor nieuwe 

initiatieven op het evenementen- en festivalgebied in de kernen. Goed overleg 

met de buurt is daarbij een belangrijk voorwaarde. Wij gooien alvast een balletje 

op: wat te denken van een Voorster feestdag of jaarlijks wisselende “culturele 

hoofdstad van Voorst” met daaromheen de nodige activiteiten?  

 

 

Behoud voorzieningen in de kernen  
Voortvarend Voorst zet in op het behoud van voorzieningen in de kernen, die 

belangrijk zijn voor onze inwoners, zoals de huisarts, apotheek, basisschool, winkel 

(supermarkt, kapper etc.), sportvereniging, muziekvereniging, carnavalsvereniging, 

bibliotheek, kerk, bushalte, het treinstation, zwembad of de pinautomaat. We zijn 

ervoor dat iedere kern een eigen budget ontvangt voor leefbaarheid, waarmee 

inwoners een rol kunnen spelen voor het verbeteren van voorzieningen in hun 

kern. 

 

Verzamelpunten  
In overleg met de inwoners willen we kijken naar de mogelijkheden om op 

meerdere plaatsen centrale verzamel- en uitgiftepunten te ontwikkelen. 

Pakketten, boodschappen en huisvuil meer centraliseren betekent minder verkeer 

in de straten. 

  

22 



 
 

 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Bedrijvig Voorst  
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De gemeente Voorst is centraal gelegen en goed bereikbaar met de trein en met 

de auto vanaf de A1 en A50. Dit maakt onze gemeente een populaire plek voor 

startende en gearriveerde bedrijven. Binnen elke kern is er ruimte voor 

bedrijvigheid. Daarnaast moeten we investeren in bruisende locaties als 

industrieterrein Engelenburg en de bedrijven aan Nijverheid - ‘t Belt verplaatsen 

richting de A1, Engelenburg of de Kar. We zijn zuinig op onze ondernemers, 

investeren in levendige kernen en ondersteunen startende ondernemers. We zien 

vliegveld Teuge als een meerwaarde voor onze economie, maar zijn kritisch waar 

het gaat om Lelystad airport en de (mogelijke) gevolgen daarvan voor de inwoners 

van onze gemeente. 

 

Onze actiepunten 
 

Geen randweg en openhouden spoorwegovergangen 
De randweg is een onacceptabel duur prestigeproject geworden. Voortvarend 

Voorst ziet andere kansen om de doorstroming te bevorderen en om te gaan met 

het vrachtverkeer. Zo besparen we ten minste € 8.000.000,00, hoeven we geen 

spoorwegovergangen te sluiten en behouden we de natuur bij Het Hartelaar. 

 

Vliegveld Teuge  
Voortvarend Voorst heeft sympathie voor een gezonde ruimtelijke groei van het 

vliegveld en heeft aandacht voor de effecten die dit met zich mee kan brengen 

wat betreft de luchtkwaliteit, verkeersintensiteit en eventuele geluidshinder. 

Voortvarend Voorst zet in op de verdere verduurzaming en is voorstander van de 

ontwikkeling van elektrisch vliegen. We willen de ontwikkelingen van het vliegveld 

op dit gebied volgen.  

 

Industrieterreinen  
We willen onderzoeken of we de bedrijven aan Nijverheid - ‘t Belt kunnen 

verplaatsen en de industrie kunnen concentreren. Met een goede ontsluiting 

richting de A1, Engelenburg of de Kar. Door het verplaatsen van bedrijven op 

voornoemde locaties ontstaan er aantrekkelijke inbreidingslocaties voor 

woningbouw. Ook zetten we in op het verduurzamen van de bestaande 

industrieterreinen en moeten de daken van nieuwe industrie worden voorzien van 

zonnepanelen.  
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Circulair ondernemen 
Voortvarend Voorst hecht belang aan de verdere ontwikkeling van de circulaire 

economie, omdat dit bijdraagt aan werkgelegenheid, versterking van de economie 

en bedrijvigheid, verduurzaming en innovatie. Het is van belang dat beleid effectief 

gericht wordt op het zoveel mogelijk wegnemen van belemmeringen voor 

bedrijven om verder te investeren en te innoveren in het sluiten van duurzame 

kringlopen en het optimaal gebruiken van grondstoffen en reststromen. 
 

Startende ondernemers 
Voortvarend Voorst wil investeren in levendige kernen en vindt een goed 

vestigingsklimaat belangrijk. We ondersteunen jonge en nieuwe ondernemers bij 

het starten van hun eerste onderneming in onze gemeente. 

 

Reguleren zwaar (vracht)verkeer door Twello 
We onderzoeken of het haalbaar is om een overslagplek bij de A1 te creëren om 

met elektrisch vervoer het centrum in te rijden of om vrachtverkeer per GPS om 

te leiden. We onderzoeken de mogelijkheden om zwaar vrachtverkeer en overlast 

van zwaar verkeer verder terug te dringen. Bijvoorbeeld door vrachtverkeer op 

bepaalde wegen te verbieden op tijden dat kinderen naar school gaan. 
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6 Gezond Voorst  
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Beweging en sport is gezond. Mensen die sporten worden over het algemeen 

gezond(er) ouder en blijven actiever. Sporten is ook van grote sociale betekenis. 

Sporten is immers onlosmakelijk verbonden met ontmoeting, op de 

sportvereniging of sportschool of met buurtbewoners. De onderlinge 

verbondenheid tussen alle inwoners wordt door beweging en sport vergroot. Hoe 

groot de verschillen soms ook zijn, sport verbindt. Daarnaast biedt het veel 

vrijwilligers de mogelijkheid hun talenten in te zetten. Voortvarend Voorst hecht 

dan ook grote waarde aan beweging en sport binnen de gemeente Voorst. We 

zetten ons ervoor in de drempel voor sporten zo laag mogelijk te maken voor 

iedereen, voor jong en oud, met of zonder beperking en ongeacht inkomen. 

 

Onze actiepunten 
 

Openbare sportfaciliteiten in de kernen 
In samenspraak met de inwoners willen we in de diverse kernen investeren in 

voorzieningen voor sporten in de buitenlucht. Deze voorzieningen zijn openbaar 

toegankelijk en bedoeld voor jong en oud. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen, 

verbeteren en verbinden van wandel-, hardloop-, ruiter- en fietsroutes, maar ook 

aan het plaatsen en onderhouden van buitenfitness toestellen.  
 

Extra aandacht voor oudere inwoners en inwoners 
met een beperking 
We gaan aan de slag met een passend sport- en beweegaanbod voor oudere 

inwoners en voor inwoners met een beperking, zodat ook deze groepen mee 

kunnen (blijven) doen. Ga hierbij vraaggericht te werk en stem het aanbod daarop 

af. Waar nodig gaan we actief de samenwerking aan met de gemeenten om ons 

heen om voor zo’n aanbod te zorgen en het bereik en de effectiviteit daarvan te 

verhogen. De inzet van ervaringsdeskundigen wordt daarbij aangeraden. 

 

Goede sportaccommodaties 
Voortvarend Voorst wil sportverenigingen ondersteunen zodat het vitale 

verenigingen kunnen blijven. We helpen de sportverenigingen waar nodig ook bij 

het moderniseren en verduurzamen van hun accommodaties en velden. De 

sportaccommodaties dienen veilig, goed bereikbaar en toegankelijk te zijn. 
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Meer speel- en ontmoetingsplekken voor kinderen en 
jongeren 
Met bewegen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Toch spelen steeds minder 

kinderen buiten. Dit wordt versterkt door het verdwijnen van speelmogelijkheden 

in de kernen. We betreuren dat omdat buiten spelen ook een waardevolle bijdrage 

levert aan de ontwikkeling van kinderen. Breed toegankelijke speel- en 

ontmoetingsplekken zorgen bovendien voor sociale interactie. Daarom zet 

Voortvarend Voorst zich niet alleen in voor het behoud van de huidige speel- en 

ontmoetingsplekken voor kinderen en jongeren (zoals het speelveld bij de 

Wingerd in Twello), maar ook voor nieuwe voor iedereen toegankelijke speel- en 

ontmoetingsplekken, zoals (natuurlijke) speeltuinen en -velden en plekken buiten 

voor jongeren. 

 

Bevorderen gezonde(re) levensstijl 
Voor een gezond leven is een gezond en gevarieerd leef- en eetpatroon van groot 

belang. Voortvarend Voorst zet zich in voor preventie en aanpak van 

gezondheidsproblemen en stimuleert een gezonde levensstijl. Bijvoorbeeld door 

preventieprogramma’s met ervaringsdeskundigen op scholen tegen overmatig 

alcoholgebruik, roken, drugs en lachgas of door het betrekken van 

sportverenigingen of bekende sporters bij preventie. We zetten daarbij in op het 

verhogen van weerbaarheid en het bespreekbaar maken. Voor verslaafden is er 

toegankelijke hulpverlening.  
 

EHBO/AED training op school 
Een botsing tijdens de gymles of een valpartij op het schoolplein komen regelmatig 

voor. Meestal loopt dat goed af. Er kunnen zich ook echte noodsituaties 

voordoen, al dan niet op school, waarbij snel handelen van levensbelang kan zijn. 

Kinderen en jongeren kunnen een cruciale rol spelen als ze weten wat ze in een 

dergelijke situatie kunnen doen. Door EHBO-kennis en EHBO-vaardigheden te 

leren op school, zowel in de bovenbouw van het basisonderwijs als in het 

voortgezet onderwijs, leren zij hoe te handelen in geval van nood. Voortvarend 

Voorst maakt zich daarom sterk voor EHBO-les en AED-les op school. 

 

Zwemles voor kinderen 
Voortvarend Voorst wil dat alle kinderen in de gemeente Voorst kunnen leren 

zwemmen en een zwemdiploma kunnen halen. Eventuele financiële drempels 

willen wij daarbij weghalen. We gaan dan ook onderzoeken of gratis zwemlessen 

(of tegen gereduceerd tarief) haalbaar zijn.  
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7 Veilig Voorst  
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De inwoners van onze gemeente moeten zich beschermt, veilig en thuis voelen. 

Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat er naar ze wordt omgekeken. Door 

de overheid, en ook door de directe omgeving. Een veilige gemeente vraagt om 

actie. We richten ons daarbij niet alleen op het bestrijden van (al dan niet 

georganiseerde) criminaliteit, maar bijv. ook op een veilige woon- en leefomgeving 

(woningen, bedrijven, winkels, horeca, verenigingen, speelvelden, uitgaansplekken 

etc.), op het tegengaan van verkeersoverlast en op toezicht en handhaving.  

 

Onze actiepunten 
 

Veilige wegen en fietspaden 
We willen veilige wegen en fietspaden. Samen met de inwoners - zij zijn experts 

van hun eigen buurt - kijken we hoe we onveilige situaties op wegen en fietspaden 

kunnen aanpakken. Een verkeerssituatie die we in ieder geval veiliger zouden willen 

maken is de bocht bij de Posterenk – H.W. Iordensweg. Overstekende fietsers 

worden daar voortdurend verrast door de snelheid van het autoverkeer. Dat levert 

gevaarlijke situaties op. De veiligheid dient daar te worden vergroot, bijv. door het 

plaatsen van zogenoemde drukstoplichten. Wat betreft de verkeersveiligheid 

streeft Voortvarend Voorst ernaar om in de wijken van heel Twello een 

maximumsnelheid van 30 km in te voeren. Daarnaast moet er consequent 

gehandhaafd worden op de overige wegen. Bovendien zouden we met de 

aanwonenden en ondernemers willen onderzoeken hoe we het centrum van 

Twello (verkeers)veiliger kunnen maken. 

 

Brandweerkazernes 
De brandweer speelt een belangrijke rol waar het gaat om de veiligheid van alle 

inwoners. Alle brandweerkazernes in onze gemeenten moeten daarom voldoen 

aan alle veiligheidseisen en volledig “up to date” zijn, zowel wat betreft huisvesting 

als materieel en uitrusting. We zijn voor het in stand houden van de 

brandweerkazernes in alle kernen. En we gaan erop toezien dat de kazernes in 

Voorst en Terwolde met voorrang worden vernieuwd. Deze 2 kazernes voldoen 

niet meer aan de eisen en de kazerne in Twello wel. Er zal gekeken moeten worden 

in welke kazerne als eerste geïnvesteerd moet worden. 

 

Vertrouwenspersoon ondermijning 
We onderzoeken of het binnen de gemeente Voorst mogelijk is een 

vertrouwenspersoon aan te stellen die inwoners die onbedoeld en/of ongewild in 

de criminaliteit zijn beland een luisterend oor en ondersteuning te bieden. Bij 

voorkeur wordt deze vertrouwenspersoon ondergebracht bij het WMO-Loket. 
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8 Dienstverlenend Voorst  
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Voortvarend Voorst wil bouwen aan de gemeente Voorst van de toekomst. Dat 

doen we samen met de inwoners, bedrijven, organisaties en de gemeente. Dat het 

anders moet in onze gemeente is wat ons betreft duidelijk. De afgelopen jaren zijn 

met name inwoners en belangenorganisaties vaak voor een voldongen feit komen 

te staan. Kijk naar de Randweg, het Masterplan Bussloo, het fietspad langs de Fliert, 

het speelveld bij De Wingerd en de nieuwe bouwlocaties (zoals Twello-noord). De 

gemeente hoort dicht bij de inwoners te staan, dienstbaar te zijn en in verbinding 

met de inwoners. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Er is wat 

Voortvarend Voorst betreft dan ook een andere, nieuwe bestuurscultuur nodig. 

 

Voortvarend Voorst streeft naar een inclusieve en diverse gemeenschap waarin 

iedereen kan en mag meedoen en meewerken. Als het gaat om inclusief 

werkgeverschap dient de gemeente Voorst als werkorganisatie een voorbeeld te 

zijn voor andere werkgevers. 

 

Voortvarend Voorst staat voor een gemeente Voorst die:  

 

• Een goede dienstverlener is, meedenkt en de vraag van de inwoners centraal 

stelt; 

• Gebruikmaakt van de kennis/kracht en ervaring in de kernen zelf; 

• De inwoners, bedrijven en organisaties actief ondersteunt en aanmoedigt in 

initiatieven en ondernemerschap; 

• Inwoners ruimte biedt om hun eigen leven en leefomgeving vorm te geven; 

• Samen met inwoners, bedrijven en organisaties optrekt bij nieuw beleid en 

projecten (co-operatie); 

• Echt luistert; 

• Transparant, betrokken en zorgvuldig handelt; 

• Onverwachte invalshoeken en/of oplossingen serieus neemt; 

• Besluiten duidelijk en volledig communiceert en kan uitleggen; en 

• Eigen besluiten nakomt. 

 

Onze actiepunten 
 

Optimale dienstverlening 
Inwoners, bedrijven en organisaties mogen verwachten dat de dienstverlening 

optimaal is. Dat betekent ruime openingstijden, vriendelijke en adequate 

dienstverlening aan de balie en telefoon, maar ook digitaal.  
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Dat betekent verder dat alle wet- en regelgeving eenvoudig te vinden moet zijn, 

dat alle gemeentelijke communicatie duidelijk en transparant is en dat afspraken 

worden opgevolgd. 
 

Meer samenwerking met regiogemeenten 
Om de dienstverlening verder te verbeteren of complexe vragen te kunnen 

beantwoorden, zijn wij voor meer samenwerking met regiogemeenten. 

 

Digitalisering 
Verdere digitalisering is goed, maar we moeten daarbij wel oog houden voor niet 

digitaal vaardige inwoners. De gemeente moet toegankelijk blijven voor iedereen. 

 

Versterking lokale democratie 
We willen experimenteren met nieuwe vormen van democratie door inwoners 

actief te betrekken bij nieuw beleid/projecten, bij besluitvorming en bij de (lokale) 

politiek. Zo willen we bijv. de mogelijke voor- en nadelen van een gemeentelijk 

referendum onderzoeken. 

 
Kinderburgemeester 
Graag betrekken en enthousiasmeren we de jeugd bij de (lokale) politiek en (lokale) 

democratie. De jeugd heeft immers de toekomst en kan de gemeente ook nu al 

veel bieden. We onderzoeken of de gemeente Voorst een gekozen 

kinderburgemeester krijgt. 
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9 Financieel Voorst  
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Voortvarend Voorst wil dat de gemeentelijke financiële middelen, opgebracht 

door de belastingbetalers en dus ook onze inwoners, op een solide, zorgvuldige 

en transparante manier worden ingezet. We willen dat we zowel nu als in de 

toekomst kunnen werken vanuit een gezonde financiële basis. De gemeente 

Voorst heeft ook een voorbeeldfunctie naar onze inwoners. Er zullen dan ook 

momenten van zelfreflectie moeten zijn om te kijken of er nog wel efficiënt wordt 

omgegaan met de financiële middelen. 

 

Onze actiepunten 
 

Gedegen financieel beleid met voldoende reserves 
 

Rekening houden met de financiële draagkracht van 
inwoners, bedrijven en organisaties 
 
Benutten van mogelijkheden voor subsidie en 
cofinanciering 
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