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NIEUWSBRIEF BRONCKHORST 

 
Wij wensen U een fijne Kersttijd met Uw naasten en geluk en behoud van 
gezondheid in het Nieuwe Jaar. 
 

Inleiding 
Aan het einde van een jaar is het gebruikelijk om terug maar ook vooruit te blikken. Te meer 
nu door de corona pandemie persoonlijk contact tijdens bijeenkomsten en vergaderingen niet 
mogelijk was en naar het zich laat aanzien voorlopig ook niet zal zijn. 
In deze nieuwsbrief wordt een kort overzicht gegeven van de standpunten van de VVD bij 
voornaamste politieke agendapunten van 2020 in "Uit de Fractie”. 
Op het bestuurlijk vlak zijn er diverse ontwikkelingen geweest, zowel in de Lokale 
Commissie als in het Lokale Netwerk. In “Van het Bestuur” leest U hier meer over. 
Wederom is er een oproep, in het bijzonder aan de jongeren, om bij te dragen aan het goed 
functioneren van de partij in Bronckhorst door een rol in het netwerk, de lokale commissie of 
ter ondersteuning van de fractie op zich te nemen. 
Met de verkiezingen in aantocht, in maart 2021 voor de Tweede Kamer en het jaar daarop 
voor de Gemeenteraad, is inbreng en hulp onontbeerlijk voor een goed resultaat. 
Aandacht is er ook voor Erik Haverkort, onze eigen kandidaat uit Netwerk De Graafschap 
voor de Tweede Kamer. Erik staat op een kansrijke 40e plaats op de voorlopige 
kandidatenlijst.  
Heeft U naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen over het staan en gaan 
van VVD Bronckhorst dan horen wij dat graag. 
=================================================================== 
Voor de agenda 
27 december 2020: Uiterste inzenddatum Ledenraadpleging Kandidatenlijst Tweede Kamer 

verkiezing voor plaatsing van Erik Haverkort 
27 januari 2021: Algemene Leden Vergadering VVD Netwerk De Graafschap (digitaal). 
=================================================================== 
Erik Haverkort, kandidaat Tweede Kamerlid uit eigen netwerk! 
Erik Haverkort, de VVD fractievoorzitter in Lochem, is als 40ste geplaatst op de voorlopige 
kieslijst voor de Tweede Kamer! Een kandidaat niet alleen uit de Achterhoek, maar zelfs uit 
ons eigen netwerk De Graafschap. 
Erik heeft zich niet alleen zeer actief getoond voor de VVD in Lochem, maar heeft ook voor 
de VVD in de Achterhoek als geheel een waardevolle en stimulerende inbreng. De besturen 
van de Lokale Netwerken Achterhoek, Oost Achterhoek en De Graafschap zijn zeer verheugd 
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met de kandidatuur van Erik. Dit is de kans om de Achterhoekse 
stem in Den Haag te laten horen, maar dat gaat niet vanzelf. Uw 
steun is onontbeerlijk. 
Als eerste stap helpt het om Erik zo hoog mogelijk op de 
kandidatenlijst te krijgen, dus maak 1 minuut vrij om de 
ledenraadpleging toegestuurd per email op 11 December in te vullen! 
Houd Erik in de gaten: de campagne gaat binnenkort van start. 

=================================================================== 
Uit de Fractie: 
De in 2020 voor de VVD belangrijke punten op de agenda van de Gemeenteraad waren: 
• Nieuwbouw tbv Voortgezet Onderwijs in Vorden (Juli) 
• De Perspectiefnota 2021-2024 (Meerjarenplan, Juli) 
• Het afvalstoffenbeleid (September) 
• Procesvoorstel Kaders Windenergie (October) 
Hieronder worden de standpunten die de VVD fractie heeft ingenomen over bovenstaande 
onderwerpen kort toegelicht. 

Nieuwbouw VO Vorden 
Begin Juli werd nieuwbouw voor Het Graafschapcollege in Vorden besproken in de Raad, 
nadat vorig jaar betere onderbouwing van de noodzaak tot nieuwbouw en 
toekomstbestendigheid gevraagd werd. Er lagen diverse varianten op tafel voor nieuwbouw 
aan de Almenseweg, waaronder met en zonder nieuwe sporthal. Gemeentes zijn 
verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. In Bronckhorst komt het geld hiervoor uit 
de algemene reserves. In het coalitie programma zijn echter meer plannen opgenomen die ook 
uit de algemene reserves bekostigd zulllen worden. Bij een te grote uitgave aan de 
nieuwbouw tbv het VO komen deze in het gedrang. De VVD heeft daarom gekozen voor 
nieuwbouw van de school zonder sporthal met een maximering aan de bijdrage voor de 
bouwkosten tot 11,9 miljoen €. 

Perspectiefnota 2021-2024: Investeren in de toekomst, juist nu. 
In de Perspectiefnota geeft het College een doorkijk op de financiën en plannen voor de 
komende 4 jaren. De gemeente heeft een ruime financiele reserve, meer dan voor gezond 
financieel beheer noodzakelijk is. Er zijn, naast VO Vorden, investeringen gewenst in o.a. 
vitale kernen, basisscholen, sportvoorzieningen, bedrijventerreinen en achterstallig 
wegonderhoud; zaken die heel Bronckhorst ten goede komen. De VVD heeft ingestemd met 
de Perspectiefnota en daarmee in het gebruik van een deel van de algemene reserves voor 
duurzame investeringen. 
Afvalbeleid 
Bij de behandeling van het afvalstoffenbeleid eind 2019 waarschuwde de VVD al dat het 
geschatte aantal huishoudens dat de restafval container aan huis zou willen behouden weleens 
zwaar tegen zou kunnen vallen. En inderdaad, in januari 2020, bleek dat slechts 500 van de 
ingeschatte 4000 huishoudens de container wilden behouden. Gevolg: een strop van bijna 1 
miljoen €! Om herhaling te voorkomen werd opnieuw gekeken hoe de afvalstoffen heffing 
voor 2021 budgetneutraal gemaakt kan worden, zoals de bedoeling van de heffing is. 
Onderzoek wees uit dat Circulus-Berkel qua kostenniveau niet uit de toon valt bij andere 
afvalinzamelaars, dat overstappen naar een andere inzamelaar op korte termijn contractueel 
vrijwel onmogelijk is en dat de gekozen verhouding tussen variabele kosten van 
afvalinzameling en de vaste kosten een te grote onzekere factor vormt. Daarnaast zijn de 
kosten van afvalverwerking landelijk aanzienlijk gestegen. Kortom voor een sluitende 
begroting voor afval is een hogere heffing voor de inwoners onvermijdelijk. Het alternatief 
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zou zijn een verhoging van de OZB. Op basis van bovenstaande heeft de VVD ingestemd met 
de hogere heffing, die hiermee ten opzichte van de heffing in andere gemeente nog steeds niet 
ongunstig afsteekt. 

Procesvoorstel Kaders Windenergie 
In het nationale Klimaatakkoord van 2019 is vastgelegd, dat via de Regionale Energie 
Strategie (RES) alle regios, waarvan de Achterhoek er één is, een bijdrage dienen te leveren in 
de opwekking van de grootschalige wind en zonne-energie die noodzakelijk is om de 
klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Dit betekent dat ook van Bronckhorst een “fair share” 
aan grote windmolens en grote zonnevelden wordt verwacht. In 2021 moet dit 
gekwantificeerd en gespecificeerd worden (aangeduid als RES 1.0). In oktober 2019 heeft de 
gemeenteraad besloten tot 2022 geen bouw van grote windmolens toe te staan. In de aanloop 
naar RES 1.0 is het echter noodzakelijk om de voorwaarden waaronder windmolens na 2022 
in Bronckhorst geplaatst zouden kunnen worden vast te leggen. Het procesvoorstel dat in 
oktober in de raad kwam geeft aan op welke wijze tot de opstelling van de voorwaarden zal 
worden gekomen. Het is dus zeker geen vrijbrief voor windmolens, zoals sommigen denken. 
De VVD heeft te kennen gegeven belang te hechten aan een goede dialoog met de inwoners 
om tot de voorwaarden te komen en aan participatie van inwoners in de oprichting en 
exploitatie van de windmolens. De VVD fractie pleitte ervoor om niet alleen hele grote 
molens te beschouwen, maar ook kleinere te overwegen waar het beter past. 

Uw Mening 
Wilt U over een van deze of andere onderwerpen met de fractie in gesprek dan bent U van 
harte welkom. 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). Ook kunt U via de website of direct via telefoon of mail Uw mening delen. 

Informatie over de VVD Bronckhorst is ook te vinden op onze website: 
https://www.vvdbronckhorst.nl. Hier vindt U ook de contactgegevens. 
================================================================== 
Van het Bestuur 
Wijzigingen Fractie en Lokale Commissie 
Zoals te lezen was op de website heeft Annemarie van der Houwen in Februari wegens 
drukke werkzaamheden haar raadszetel ter beschikking gesteld. Zij is Commissielid 
geworden. Hans Puijk heeft haar zetel overgenomen. 
Ook in de Lokale Commissie hebben wijzigingen plaatsgevonden. Dorien Mulderije heeft na 
vele jaren actief te zijn geweest voor de VVD in Bronckhorst haar functie als vice-voorzitter 
van het Netwerk De Graafschap neergelegd en daarmee ook haar functie in de Lokale 
Commissie. Wij danken haar voor haar belangrijke inbreng en inzet voor de VVD. Door de 
corona perikelen laat een persoonlijker afscheid nog op zich wachten. 
Ook Marchien Oosterhuis en Hans Puijk hebben hun functie in de Lokale Commissie 
neergelegd. Dit betekent dat effectief de Lokale Commissie van Bronckhorst niet meer 
bestaat! 
Wij zoeken dan ook mensen die zitting willen nemen in de Lokale Commissie om het contact 
met de leden, de fractie, het Netwerk en sympathisanten in Bronckhorst te onderhouden en 
activiteiten te organiseren. Tijdsbeslag: 1à2 x ca 2 uur per maand. 
Erik Nijhoff is namens Bronckhorst de nieuwe vertegenwoordiger in het Netwerkbestuur, 
voorlopig als penningmeester a.i.. Er is echter plaats voor een tweede vertegenwoordiger uit 
Bronckhorst. Denk er eens over na! 
De naderende verkiezingen 
In Maart 2021 zijn de Tweede Kamer verkiezingen. Het is belangrijk om zoveel mogelijk 
stemmen in de Achterhoek te krijgen voor Erik Haverkort. Dat gaat niet vanzelf. Een 
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campagne wordt thans voorbereid door enige leden samen met Erik Haverkort, maar meer 
mensen zijn nodig voor een succesvol resultaat. 
In Maart 2022 volgen de Gemeenteraadsverkiezingen. Als we willen dat de VVD opnieuw 
deelneemt aan het College zullen we moeten laten zien aan de kiezers dat de VVD het waard 
is en het waar maakt. Hoe meer zetels, hoe groter de kans, maar dat vraagt ook kandidaten 
voor de lijst! 
Een verkiezingsprogramma dient te worden gebaseerd op de verwachtingen van de leden en 
liberale sympathisanten. Uw inbreng en medewerking is nodig. Op de komende ALV zullen 
de plannen hiervoor uit de doeken worden gedaan, maar zonder Uw steun is succes onzeker! 
Actiever worden? 
Bent U bereid actiever te worden voor de VVD dan zijn er volop mogelijkheden, zoals 
hierboven ook aangegeven. De Lokale Commissie zoekt leden; het Netwerkbestuur heeft 
aanvulling uit Bronckhorst nodig. Daarnaast kunt U meedoen in een denktank, als fractie 
ondersteuner of anderszins hand en span diensten verrichten. Erik Nijhoff verstrekt gaarne 
nadere informatie. 
 
Contacten 
Fractie: 
Thea Lusink, mob 0612375209, t.lusink@bronckhorst.nl 

Lokale Commissie: 
Erik Nijhoff, mob 0657560097, e.g.nijhoff@hotmail.com e/o e.nijhoff@bronckhorst.nl 
 


