
 

      

PvdA/GroenLinks bijna klaar met het verkiezingsprogramma 
Op 19 maart 2014 zijn er verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad, ook in Voorst. 
Met veel mensen uit de Voorster samenleving zijn door PvdA en GroenLinks in de afgelopen 
maanden gesprekken gevoerd.  Hun mening werd gevraagd over de belangrijke thema’s van de 
gemeentepolitiek in de komende jaren. Op basis van dit luisteren is een concept verkiezings-
programma geschreven. De gesprekspartners zijn vervolgens uitgenodigd om het resultaat te 
beoordelen. Deze terugkoppeling vond plaats op 3 oktober j.l. in het Dorpshuis in Voorst. 
 
Ambitie moet steviger 
Cees van Bockel verwelkomde als voorzitter van de gezamenlijke programmacommissie de ca. 20  
vertegenwoordigers van organisaties. Het gaat dan om profit en non profit bedrijven, instellingen, 
belangenverenigingen, sport- en jeugdverenigingen. Ieder gaf zijn en haar visie vanuit het eigen 
vakgebied. Er is opnieuw goed geluisterd naar de reacties van de aanwezigen. Allen vonden de 
concepttekst overzichtelijk en goed leesbaar. Het belangrijkste punt van kritiek was dat de ambitie 
van PvdA/GroenLinks op een aantal thema’s te weinig concreet was geformuleerd.      
 
Plezierige gedachtewisseling 
Vervolgens werden in een vlot tempo en met humor de verschillende hoofdstukken besproken. Veel 
waardevolle adviezen werden gegeven. De beide partijen werden uitgedaagd concreter te zijn in 
ambitie en uitwerking. Om 22.00 uur kon de voorzitter de zeer geanimeerde bijeenkomst sluiten. De 
deelnemers spraken uit het een bijzondere en plezierige ervaring te hebben gevonden om op deze 
manier betrokken te zijn geweest bij het ontstaan van een verkiezingsprogramma van een fractie in 
de gemeenteraad van Voorst. 
De reacties worden nu door de programmacommissie beoordeeld en waar mogelijk in het concept 
verwerkt. De laatste stap is dan de bespreking en goedkeuring eind november door de leden van 
beide partijen.  
 
Cees van Bockel en Wim van Ee, namens PvdA en GroenLinks in de gemeente Voorst 
 
 
Meer weten? 
E: cees@vanbockel.org,    T: (0571) 27 00 60,  
E: Voorst@pvda.nl,     T: (055) 323 19 03 
Surf naar www.voorst.pvda.nl om het conceptprogramma te lezen. 
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