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De gemeenteraad stelt zich voor:
 'Wat kunt u deze raadsperiode (2022 – 2026) van ons verwachten?'

Ingrid Aarnink - Westerbeek
raadslid Gemeente Belangen

“Deze raadsperiode ga ik mij met 
name inzetten voor de sociale thema’s 
binnen de gemeente Voorst. Goede 
zorg, sport, onderwijs en participatie 
in een goed georganiseerde omgeving 
voor en door iedereen. Behartigen van 
de lokale belangen zal hierbij mijn 
uitgangspunt zijn.”

Arco Hak
fractievoorzitter SGP

‘’Als raadslid van de SGP wil ik mij deze 
raadsperiode inzetten voor Bijbelge-
trouwe politiek in de gemeente Voorst. 
Dat betekent dat we ons voor kwets-
bare burgers en boeren extra in zullen 
zetten in deze moeilijke tijden. Oog 
hebben voor de ander!’’

Margret Suelmann
raadslid VVD-Liberaal 2000

“Samen kansen creëren voor onze toe-
komst. Samen de verantwoordelijkheid 
nemen. Met goede zorg voor onze om-
geving en aandacht voor onze jonge-
ren. Dit heeft mijn aandacht, hier zet 
ik mij voor in." 

Danny Roelofs
raadslid VoortvArend Voorst

“De aankomende jaren zal ik me met ener-
gie en enthousiasme inzetten voor een 
dienstbare overheid. Onze rituelen koes-
teren, sociale initiatieven omarmen en oog 
hebben voor onze kwetsbare inwoners. Ie-
dereen verdient een dak boven zijn hoofd 
en betaalbare warmte. Wie goat d’r veur.”

Bjorn van Ekeren
raadslid Gemeente Belangen

"Als volksvertegenwoordiger breng ik 
problemen van de straat naar de raad. 
Het versterken van de lokale economie, 
leefbaarheid en verkeersveiligheid zijn 
belangrijke speerpunten. Sport zorgt voor 
zowel lichamelijke als geestelijke ge-
zondheid en heeft een grote sociale func-
tie. Sportieve ambities support ik. Go!''

Miriam Jansen - Greiving
raadslid Gemeente Belangen

‘’Voor mij is het belangrijk dat ieder-
een meedoet in de Voorster samenle-
ving, dat iedere inwoner iets heeft om 
naar uit te kijken en waar hij/zij ener-
gie van krijgt. Ik zet me er graag voor 
in om dit voor elkaar te krijgen.’’

Emiel de Weerd
fractievoorzitter VVD-Liberaal2000

‘’Een gemeente waar inwoners en on-
dernemers in staat worden gesteld hun 
persoonlijke idealen te realiseren qua 
wonen, werken en recreëren. Een ge-
meente die inspraak van inwoners seri-
eus neemt en belangenverenigingen en 
vertegenwoordigers namens de dorpen 
en kernen betrekt bij besluiten.’’

Ans van Amerongen-Elfferich
raadslid VVD-Liberaal2000

‘’Samen werken aan een gezonde, veilige 
en duurzame omgeving waarbij de bur-
ger centraal staat. Wonen, werken, leren 
en gelijke ontwikkelkansen waar ieder-
een in de gemeente aan mee kan doen. 
Inwoners betrekken bij de planvorming 
van grote en moeilijke thema’s. Samen 
sterk en samen beter!’’

Joost van Hoof
raadslid PvdA-GroenLinks

‘’Mijn onderwerpen zijn: Klimaat en Energie, 
Economie – Recreatie en Toerisme, Verkeer, 
Vervoer en Mobiliteit. Werken aan een eerlij-
ke energietransitie, verbetering van biodiver-
siteit en klimaatadaptie. Ondersteunen van 
natuur-inclusieve landbouw en van duurza-
me ontwikkeling van recreatie en toerisme. 
Verkeersveiligheid voor alle dorpen.’’

Theo Timmermans
raadslid CDA

‘’Ik zet mij in voor een gemeente die 
oog heeft voor de menselijke maat. 
Waar lasten alleen verhoogd worden 
als het noodzakelijk is. Participatie in 
vroeg stadium bij plannen. De groenste 
gemeente van Europa met duurzaam-
heid als leidend principe. Sport en be-
weging bereikbaar voor iedereen.’’

Wim Vrijhoef
fractievoorzitter D66

“Na een roerig verkiezingsjaar heeft 
D66 de rol van oppositiepartij in de 
gemeenteraad gekregen. Voor ons 
betekent dit dat wij het college kri-
tisch zullen volgen maar harmonieus 
meewerken aan voorstellen die een 
verbetering voor Voorst betekenen.”

Bertine Grevinga
fractievoorzitter PvdA-GroenLinks

‘’Dit is de tweede periode dat ik raadslid 
ben en het bevalt nog steeds goed. Een 
open communicatie met de inwoners van 
de gemeente Voorst vind ik belangrijk en 
noodzakelijk. Ik houd mij bezig met soci-
ale onderwerpen als zorg & welzijn.’’ 

Arjen Lagerweij
raadslid Gemeente Belangen

‘’In veel kernen in onze gemeente gaan 
we bouwen. Wat mij betreft: gas d’r op! 
Op het gebied van cultuurhistorie zet 
ik mij volop in om ons waardevolle erf-
goed te bewaren of nog waardevoller 
te maken.‘’

Jan Wessels
raadslid CDA 

‘’Als het moet ga ik de strijd aan. Vooral 
waar het sociaal wringt of waar mensen 
door regelgeving onder de voet worden 
gelopen. Niet altijd handig voor mij-
zelf maar vaak wel noodzakelijk voor 
inwoner(s) die hulp nodig hebben of 
‘kopje onder’ dreigen te gaan.’’

Lianne van den Brand
raadslid VoortvArend Voorst

‘’Prettig kunnen leven en werken in 
onze dorpen met goede voorzieningen, 
zowel voor de huidige als toekomstige 
generaties. Daar zet ik mij voortvarend 
voor in! Hoe? Door verbinding te zoe-
ken met onze inwoners, ondernemers 
en verenigingen en elkaars kennis en 
kunde volop te benutten.’’

Arend Jansen
fractievoorzitter VoortvArend Voorst

‘‘We zijn er voor onze inwoners! We 
willen dat de inwoner die extra aan-
dacht nodig heeft dat ook krijgt. 
Bouwen in Twello-Noord met behoud 
van het historisch landschap vinden 
wij belangrijk. Voorkom schijnoplos-
singen als het gaat om verkeersveilig-
heid. Het kan, over een andere boeg.’’ 

Robin Hafkamp
fractievoorzitter Gemeente Belangen

“Het mag voor zich spreken dat ik me 
als jong raadslid wil inzetten voor ‘de 
jeugd’ in onze gemeente. Want ook 
voor jongeren moet het prettig wo-
nen, leven en (uiteindelijk) werken zijn 
in de gemeente Voorst!’’

Willeke Moleman
raadslid PvdA-GroenLinks

‘’Door zorgen om klimaat en natuur en 
de grote ongelijkheid in onze samenle-
ving ben ik de politiek in gerold. Ik zet 
mij in voor meer betaalbare woningen 
en een leefbaar platteland met kansen 
voor boeren en natuur. Daarbij telt ook 
jouw mening!’’

Jürgen Wolff van Wülfing
fractievoorzitter CDA

‘’Politiek begint bij jou! Vertrouwen 
en openheid is daarbij belangrijk. 
Met oog voor de volgende generatie 
wil ik mensen verbinden, toezien op 
rechtvaardigheid en een helpende 
hand uitsteken naar hen die het no-
dig hebben.’’


