Nieuwsbrief januari 2020

De Algemene ledenvergadering is tot nader order uitgesteld. Wanneer ons aller
welbevinden het toelaat zal direct een nieuwe datum bekend gemaakt worden.
Beste leden van het CDA Voorst,
Zoals toegezegd in de Algemene ledenvergadering van eind november 2019 treft u hierbij onze
nieuwsbrief aan. Het is de bedoeling om deze vier maal per jaar op te stellen en zo iedereen op de
hoogte te houden van wat er speelt in onze gemeente en partij.
Omdat ongeveer de helft van ons ledenaantal geen emailadres heeft, wordt deze nieuwsbrief niet
alleen digitaal, maar ook per post verspreid. Mocht u de nieuwsbrief per post ontvangen, maar wel
een email adres hebben, wilt u dit dan aan de secretaris doorgeven (info@deaze.nl)?
In de nieuwsbrief is ruimte voor berichten vanuit fractie en bestuur, maar ook voor landelijke
actualiteiten met een lokale impact. U bent als lid van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren.
Verder zullen evenementen zoals ledenvergaderingen tijdig worden aangekondigd.
Hartelijke groeten,
Bestuur CDA Voorst

Van de redactie
Politiek gezien is 2020 een belangrijk jaar. Landelijk werpen de verkiezingen van 2020 hun
schaduw vooruit. Met aansprekende personen als vice-premier De Jonge en minister van
Financiën Hoekstra heeft het CDA nieuw elan. Belangrijk is om de landelijke ontwikkelingen te
volgen omdat dossiers als klimaat, stikstof en energietransitie ook lokaal invloed hebben. Dat geldt
ook voor een verbod op vuurwerk, dat we met CDA Gelderland steunen.
Voor het CDA Voorst is 2020 ook een belangrijk jaar. Bert van de Zedde zal terugtreden als
fractievoorzitter en Véronique Groothuis volgt hem op. Met Véronique zal de basis voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 moeten worden gelegd. Daarvoor is het ook van belang dat
ons ledenaantal weer gaat groeien.
Het bestuur is verder in gesprek om te bezien of de diverse CDA geluiden in de gemeenteraad
weer gelijkgestemd kunnen worden. Ook dat zal duidelijk moeten zijn voordat in 2021 de
voorbereiding voor de verkiezingen zal plaatsvinden.
Maar eerst staat de algemene ledenvergadering van 26 maart op de agenda. Dan is er
gelegenheid om alvast op gepaste wijze afscheid van Bert van de Zedde te nemen en hem te
bedanken voor zijn inspanningen. In de raadsvergadering van 11 mei a.s. draagt hij formeel zijn
taken over aan Véronique.
Als laatste vragen we aandacht voor de ‘’Politiek actief’’ cursus die de gemeente in het voorjaar
voornemens is te organiseren. Belangstellenden, ook niet CDA-ers kunnen zich nu al via het
bestuur melden via info@deaze.nl.

CDA Voorst volgen op social media
U kunt ons volgen via de website www.cdavoorst.nl, op Twitter @cdavoorst, op facebook
@cdavoorst en op Instagram @cdavoorst.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in april 2020. Copy kunt U aanleveren tot 20 maart 2020.

Campagne 2022
Steun onze campagne voor 2022 en doneer nu al. U kunt CDA Voorst ondersteunen door uw
storting t.n.v. CDA Voorst, bankrekeningnummer NL23RABO018045989
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