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NIEUWSBRIEF VVD BRONCKHORST 
 
Inleiding - Bestuurscommissie VVD Bronckhorst 
Door de herstructuringsperikelen van de VVD, waarbij de lokale afdelingen van 
Bronckhorst, Doesburg, Lochem en Zutphen zijn opgegaan in het netwerk De 
Graafschap, is de band met de leden in Bronckhorst op de achtergrond geraakt. 
Daarom zijn eind vorig jaar zijn de eerste stappen gezet om het contact met en de 
betrokkenheid van de leden weer prioriteit te laten zijn. 
Hiertoe is een voorlopige bestuurscommissie VVD Bronckhorst gevormd onder 
voorzitterschap van Dorien Mulderije, waarin Marchien Oosterhuis, Hans Puijk en Erik 
Nijhoff zitting hebben. Dorien was al de vertegenwoordiger van Bronckhorst in het 
netwerkbestuur als vice-voorzitter. 
De bestuurscommissie heeft zich primair als doel gesteld om als intermediair te 
fungeren tussen de fractie en de leden door het informeren van de leden over de 
actuele onderwerpen in de fractie. Tevens om kennis, meningen en ideeën van de leden 
te mobiliseren ter ondersteuning van standpunten van de fractie in de gemeenteraad. 
Daarnaast onderhoudt de bestuurscommissie via de voorzitter de contacten met het 
netwerkbestuur en beheert ze de financiële middelen van de VVD Bronckhorst. 
Wat is er tot nu toe gebeurd: 

- Geregeld contact met de fractie en de wethouder 
- Nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden van VVD Bronckhorst en ---- 
- Deze nieuwsbrief! 

Binnenkort zal de eerste bijeenkomst van de denktank afval worden gehouden. 
Verderop kunt U hier meer over lezen. 
Wij houden U op de hoogte! 
=================================================================== 
Uit de Fractie: 
De onderwerpen waar de fractie momenteel of binnenkort mee bezig is zijn: 
• De raadscommissie welke zich buigt over vernieuwing van het sociaal domein 

beleid. 
• Bestemmingsplan wijziging tbv evenemententerrein Halseweg te Zelhem 

(Raadsvergadering april) 
• Routekaart energietransitie gemeente Bronckhorst (Raadsvergadering maart) 
• Vervolg op de door bewoners opgestelde plannen voor het vitale kernen beleid. 
 
De vergaderingen van de VVD fractie zijn in principe openbaar. Wilt U een vergadering 
bijwonen, neem dan contact op met Thea Lusink (t.lusink@bronckhorst.nl of 
0612375209) 
=================================================================== 
Speerpunten VVD fractie voor 2019-2022 
In Januari heeft de bestuurscommissie een Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd, waar 
fractievoorzitter Ton van Linder en wethouder Willem Buunk uitleg gaven over het 
formatie proces van de coalitie (GBB, VVD en Groen-Links) en het programmaplan. 
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In het programmaplan (het beleidstuk van de coalitie voor 2019-2022) krijgen de 
volgende punten de bijzondere aandacht van de VVD fractie. 
• Duurzaamheid - een efficient en klantvriendelijk afvalbeleid 

                        - optimale realistische energiemix  
• Woon en Leefomgeving - wonen naar wens in de gehele gemeente Bronckhorst 
• Ondernemerschap - ruimte voor ontwikkelingen in de maak-industrie, voor boeren 

en toerisme door bereikbaarheid, digitale ontsluiting, huisvesting en profilering. 
• Inclusieve Samenleving - Goede sociale voorzieningen voor inwoners die het nodig 

hebben. 
• Dienstbare Overheid - duidelijkheid en steun voor burgers en initiatiefnemers welk 

traject doorlopen moet worden door snel, helder en resultaatgericht te werken. 
======================================================================	
De Verkiezingen 
Op 20 maart kunnen we stemmen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. 
Voor beide organen heeft de VVD kandidaten uit Bronckhorst, te weten: 
Dorien Mulderije (PS plaats 12 op de VVD kandidatenlijst), Marchien Oosterhuis (PS 
plaats 25); Geert Jan Oosterhuis (Waterschap plaats 7) en Bennie v Til (Waterschap 
plaats 16)  
Hieronder vindt U korte resumes van drie kandidaten. 

Dorien Mulderije 
Jezelf als burger, maar ook als bedrijf of organisatie verder 
ontwikkelen en daarvoor de ruimte creëren, is de liberale visie 
die geheel bij mij past. 
Na een periode van 20 jaar in de lokale politiek, waarvan 15 
jaar als wethouder, wil ik me graag met deze visie als 
statenlid inzetten voor de provincie Gelderland. 
Voor die ontwikkeling is een goede bereikbare en veilige 
leefomgeving van essentieel belang. 
Daarom zal ik mij maximaal inzetten voor veilige en slimme 
infrastructuur in zowel wegen, fietspaden als openbaar 
vervoer, maar ook digitaal en over het water. 
Daarmee bereiken we een gezond economisch klimaat, wat 

ten goede komt aan de provincie Gelderland om heerlijk te kunnen wonen, werken en 
recreëren . 
 
Marchien Oosterhuis 

Altijd werkzaam geweest in het sociaal domein en bestuurlijk 
actief. Voor de VVD als afdelingsvoorzitter, als PS lid, als AB 
lid waterschap. Graag doe ik weer mee voor PS en ik zal mij 
als altijd inzetten voor verbinding. 

Mijn belangrijkste drijfveer zal zijn om steeds weer te 
hameren op de benodigde balans in de meest brede zin 
tussen investeringen en opbrengsten (hetzij in geld 
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uitgedrukt, hetzij in andere waarden). Kosten en baten moeten inzichtelijk zijn én met 
elkaar in evenwicht. 
 
Geert Jan Oosterhuis 

 
Oud Hoofd Openbare Werken Gemeente Bronckhorst. 
Jarenlang bestuurlijk actief in diverse verenigingen. 
O.a. Provinciaal voorzitter IVN, Consul ANWB, Voorzitter 
Schutterij EMM, Raadslid enz. 
Mijn drijfveer om mij in te zetten voor het Waterschap is, te 
werken aan een gezond financieel beleid m.b.t. de 
veiligheid, het waterbeheer en een evenwicht tussen 
landbouw en natuurlijke inrichting van de 
waterschapswerken. 
Het verkapt subsidiëren van zaken buiten de taken van 

het waterschap horen daar niet bij. 
In het verleden heb ik graag meegewerkt aan het natuurvriendelijk inrichten van de 
oevers langs de Oude IJssel en het Anti-verdrogingsproject op het Hengelse Zand. 
 
Op de website van VVD Bronckhorst (zie hieronder) onder Verkiezingen kunt U links 
vinden naar het VVD programma voor de Provinciale Staten en de speerpunten van de 
VVD voor waterschap Rijn & IJssel. 
=================================================================== 
Denktank Afval 
In de loop van dit jaar zal het College een nieuw afval/grondstoffen beleidsplan ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen. In de afgelopen jaren zijn tekorten in de 
afvalverwerking ontstaan. Voor 2019 worden de tekorten uit eerder opgebouwde 
reserves gefinancierd om de lasten voor de burgers te beperken, maar de pot is daarna 
leeg.  
Doen we niets dan gaat de afvalstoffenheffing volgend jaar omhoog. Om dit te 
voorkomen danwel te beperken willen we als VVDers nadenken hoe we de 
afvalverwerking efficienter kunnen maken en de resultaten aan de fractie aanbieden). 
Heeft U belangstelling hierover mee te denken dan kunt U zich opgeven bij Erik Nijhoff 
(telefonisch 0657560097 of per email e.nijhoff@bronckhorst.nl) 
=================================================================== 
Website 
Informatie over de VVD Bronckhorst is ook te vinden op onze website: 
https://www.vvdbronckhorst.nl 
=================================================================== 
Actiever worden? 
Bent U bereid actiever te worden voor de VVD dan zijn er volop mogelijkheden. De 
voorlopige bestuurscommissie zoekt leden; het netwerkbestuurs heeft aanvulling uit 
Bronckhorst nodig. Daarnaast kunt U meedoen in een denktank, als fractie 
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ondersteuner of anderszins hand en span diensten verrichten. Contact Dorien Mulderije 
(dorienmeulenbroek@gmail.com of 0651063740) 


