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Jouw stem  
Onze opdracht!

Informeren, meedenken, inspraak, participeren, betrokken zijn  
en gehoord worden. Wanneer het gaat om belangrijke zaken  

of ingrijpende maatregelen, hebben inwoners van de  
gemeente Voorst recht en reden om tijdig te weten wat er speelt. 

De Randweg, woningbouw Twello Noord en de zonnevelden.  
Missers van formaat die vragen om een nieuwe aanpak  

waarin echt geluisterd wordt naar onze inwoners.

Een gemeenteraad is geen verlengstuk van het  
College van Burgemeesters en Wethouders,  

maar hoort dienstbaar te zijn naar de inwoners. 

Wij gaan graag de uitdaging aan om dit mogelijk  
te maken en vragen daarbij om jouw steun. 

Weten wat er speelt!
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 Samen leven:
• Duurzaamheid bereikbaar voor iedereen.
• Afval is grondstof. Een milieustraat in de Gemeente Voorst!• Randweg Twello: Overbodig, vernielt natuur en kost miljoenen!• Opheffen spoorwegovergangen splijt dorpen• Gemeente Voorst in 2040 nog steeds de groenste van Europa!• Goed systeem welzijns- en jeugdwerk 

Samen wonen:
• Méér woningbouw met gevarieerd aanbod
• Oude industrieterreinen herbestemmen voor woningbouw• Luisteren naar woningbehoefte in alle kernen• Voorrang voor inwoners en economische binding• Sport en cultuur: voldoende faciliteiten en betaalbaarSamen werken: 

Wij zijn er voor boer, burger en bedrijf:
• Gevarieerd winkelaanbod, bereikbaar en gratis parkeren• Onderzoek naar nieuwe industrieterreinen• Startende ondernemers vinden elkaar in bedrijfsverzamelgebouwen• Verduurzaming bij ondernemers door zonnepanelen of waterstof• Boeren ondersteunen bij de overstap naar duurzame landbouwGoed bestuur:
• Sobere overheid: Solide financiën, niet extra lenen• Géén dure prestige projecten, waardoor onnodige lastenverzwaring• Openheid en verantwoording aan de gemeenteraad, dùs de burger• Contact met belangenverenigingen
• Oog voor burgerinitiatieven is essentieel
• OPRECHTE participatie. Niet het minimale wat de wet voorschrijft,maar èchte interesse in de Voorstenaar

Wij zijn jouw
       samenleving! 

Jürgen
Wolff van Wülfing
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Op wie gaat u 
stemmen?

Op wie gaat u stemmen?
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D66: Gezond leven in Voorst
D66 Voorst is een puur lokale partij: lokale inwoners zijn lid en geven hun 
mening over lokale onderwerpen. Wij luisteren eerst en geven daarna onze 
stem aan goede voorstellen in de gemeenteraad.

Wat vinden wij gezonde standpunten?
1. Realistische plannen voor energiebesparing, stikstofbeperking en 
 woningbouw maken, voor de korte én de langere termijn.
2. Geen bezuinigingen op preventietaken, die zijn er juist om nog meer 
 zorgkosten te voorkomen.
3. Bouwen voor jong én oud en sociale huur in plaats van sociale koopwoningen.
4. Culturele evenementen en wijkgerichte burgerinitiatieven ondersteunen, 

mogelijk gesubsidieerd.
5. Meer kleinschalige mobiele eet- en drinkgelegenheden langs toeristische 

routes in de gemeente. Denk aan foodtrucks, mobiele ijsverkoop, koffiekarren.
6. Geen vrachtverkeer, doorgaand en sluipverkeer op de twee belangrijkste 

dorpswegen in Twello (H.W. Iordensweg en Molenstraat). De Molendwarsstraat 
ontzien als de randweg wordt aangelegd. 

7. Onderzoek naar de mogelijkheid van een burgerberaad, zoals ook onze 
nationale ombudsman bepleit.

Bijbelgetrouw
De SGP staat voor een principieel geluid. Liefde tot God en onze medemens is een centraal thema van het christelijk geloof. De SGP heeft in het bijzonder oog voor kwetsbare mensen en de schepping. Dat vraagt om goed rentmeester-schap. Vanuit deze waarde wil de SGP politiek bedrijven.
Landbouw
Belangrijke pijler in onze gemeente is landbouw. Boeren zorgen voor een aant-rekkelijk beheerd landschap. De gemeente Voorst is in 2019 gekroond tot de groenste gemeente van Europa. Daar zijn we trots op en willen dat graag nog verder verbeteren.
De SGP is tegen de komst van zonnepanelen op kostbare landbouwgrond. De SGP wil zich inzetten voor een wolvenvrije gemeente Voorst. 
Kwetsbare medemens
De SGP komt op voor de kwetsbaren in de samenleving. Zij dreigen geïsoleerd te worden en kunnen daardoor niet meer participeren in de maatschappij. De SGP ziet de kerken als een belangrijke samenwerkingspartner van de gemeente bij armoedebestrijding.

Op 14, 15 en 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Op deze 
pagina’s stellen de politieke partijen zich aan u voor. En de partijen laten 
hun plannen voor de gemeente Voorst voor de komende 4 jaar zien. 

Vrijdag 11 maart om 20.00 uur is er een lijsttrekkersdebat in de aula van 
het Veluws College in Twello. Tijdens dit debat gaan de politieke partijen 
proberen u te overtuigen. U bent hartelijk welkom! Het is ook mogelijk 
om het debat live online te volgen via voorst.nl

Op voorst.nl/voorststemt vindt u meer informatie over het stemmen en 
over de deelnemende politieke partijen en hun kandidaten. 

Heeft u vragen? 
Stuur gerust een e-mail naar raad@voorst.nl of bel: 0571-27 93 18.


