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Overleg Bestuur PBO met Wethouder Lagerweij over
woningbouw
Op maandag 26 mei vond op initiatief van het bestuur van PBO een overleg plaats met wethouder Arjan
Lagerweij over de woningbouw in Posterenk. De aanleiding voor dit overleg ontstond enkele maanden
geleden door een artikel in de Stentor met als kop:
Streep door woningbouw Wilp, Posterenk en Wilp-Achterhoek

Thumbs Up is reclamebureau, gevestigd in
de oude OLA ijsfabriek in Wilp.
Thumbs Up is geen ‘doorsnee’ bureau.
Meer weten? www.thumbs-up.nl

Voor het ALLER lekkerste ijsje!!!!

Wethouder Lagerweij gaf uitleg over de ontstane situatie en tekende daarbij aan dat B&W van Voorst
eveneens zeer ontstemd zijn over deze ongewenste situatie. De provincie Gelderland heeft B&W van
de gemeente Voorst te kennen gegeven dat de Gemeente Voorst te veel woningenbouw plannen heeft
ingediend. Tot aan 2020 is nog ruimte voor ruim driehonderd nieuwbouwwoningen en daar hoort, in tegenstelling tot een eerdere opstelling van de provincie, het nieuwbouwproject De Schaker in Twello bij.
Op basis van enkele criteria, mede aangegeven door de provincie, is door B&W het besluit genomen
door te gaan met de plannen in Teuge en Terwolde. Ook de bouw van woningen in Klarenbeek wordt
nog toegestaan. Dit alles gaat ten koste van de plannen in de dorpen Posterenk, Wilp en Wilp – Achterhoek. PBO geeft in het gesprek tevens aan het vervelend te vinden dit bericht uit de media te hebben
moeten vernemen. Lagerweij erkent dat de communicatie niet goed verlopen is en geeft aan dat de
grondeigenaren in Posterenk wel een brief hebben ontvangen.
Het bestuur PBO betreurt de ontstane situatie en zet vraagtekens bij de besluitvorming van zowel
de provincie alsook binnen de Gemeente Voorst. Posterenk heeft zich sinds 2006 druk gemaakt voor
de ontwikkeling van een maatwerk Bestemmingsplan en tot haar vreugde is deze in juli 2013 met een
breed draagvlak binnen Posterenk vastgesteld door de Gemeenteraad. Het bijzondere daarin was dat
Posterenk als eerste dorp binnen de Gemeente Voorst had uitgewerkt om met het Collectief Opdrachtgeverschap (CPO) te gaan werken, een wijze van bouwen waarin eigenaren een grote mate van
vrijheid hebben om een woning te bouwen. Bovendien gaf het nieuwe Bestemmingsplan voor Posterenk een prima mogelijkheid om gefaseerd over een langere periode te bouwen naar behoefte en wel
op meerdere locaties. Er waren inmiddels al enkele initiatieven genomen om voorstellen uit te werken.
Helaas moeten wij vaststellen dat deze vooralsnog in de ijskast gaan tot grote teleurstelling van de
initiatiefnemers die daarover door de Gemeente zijn geïnformeerd.
De vraag die nu voorligt is wat te doen om deze impasse open te breken en daarover wordt de afspraak gemaakt dat Lagerweij opnieuw in gesprek gaat met de Provincie en bespreekt welke mogelijkheden er nog zijn tot aan 2020. Hij informeert het PBO over de resultaten en belooft het PBO
eveneens vanaf nu extra te letten op en goede communicatie.

Burenhulp
We vinden het belangrijk dat iedereen in Posterenk en Bussloo aandacht heeft voor
elkaar; In Posterenk & Bussloo helpen wij elkaar!
De hulpvraag geldt voor jong en oud. U kunt in allerlei situaties raken, waar u zo
1,2,3 geen oplossing voor weet.

Uw advertentie of nieuwsbericht hier? Neem
contact op met Anita Huisman voor de mogelijkheden.Telefoon: 0571 - 261203

www.posterenksbelang.nl

•

Hoe kom ik op tijd op mijn afspraken?

•

Wie laat mijn hond uit als ik ziek ben?

•

Wie helpt mij met een boodschap of kleine klus?

•

Wie helpt mij in de tuin?

Heeft u of uw buurman/buurvrouw hulp nodig?
We kunnen samen kijken naar de mogelijkheden!
Voor Posterenk kunt u contact opnemen met Anneke Hobert: 298979,
Edith ter Riele; 262012 of 06-12312340 of Mieke Overvelde: 261985 of 06-29131255.
Voor Bussloo kunt u contact opnemen met Esther Straatman: 261024 of 0622891946
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Posterenk en Bussloo

Maandelijkse kaartavond
in Bethel wil graag in september weer starten!
Jarenlang was er een maandelijkse kaartavond op de dinsdagavond in gebouw
“Bethel”. Nu hebben zich een aantal
nieuwe vrijwilligers gemeld om op deze
gezellige ontmoetingsavonden te komen
helpen. Bij voldoende aanmeldingen
willen we na de zomervakantie weer
van start gaan. Geef u nu op voor het
nieuwe seizoen! Voor meer informatie
en aanmeldingen: Bennie de Krosse tel.
261869

Activiteiten Posterenk-Bussloo (wijzigingen voorbehouden)
6 juli

10.00 - 15.00 uur

Buurtvolleybal
Locatie: Pampus

13 juli

10.00 uur

Slotviering (laatste reguliere kerkdienst)
Locatie: St. Martinuskerk Bussloo

22, 23 & 24 augustus

www.eastsiderollerz.com

East Side Rollerz
Locatie: Pampus

29 , 30 & 31 augustus

100 van Pampus
Locatie: Pampus

8 september

13.30-16.00 uur

Sjoelen
Locatie: Bethel

22 september

13.30 - 16.00 uur

Koersbal
Locatie: Bethel

28 september

vanaf 13.00 uur

Burendag
Locatie: “Op de Hoek”

Wandelgroep Posterenk
Iedere maandagochtend om 9.30 uur is
er een groep enthousiaste wandelaars
actief. Wekelijks is er een bijzonder
fraaie nieuwe wandeling van 1,5 uur
voorbereid.
Tijdens de zomervakantie vanaf 21 juli
wordt er niet gewandeld, maar op maandag 1 september gaat de wandelclub
weer van start! Iedereen is van harte
welkom om mee te wandelen.

Ook kunt u informatie vinden op de volgende websites: www.posterenksbelang.nl, www.pampus.org,
www.wilpermolen.nl, www.cupa.nl, www.martinusbussloo.skbg.nl, www.actiefvoorst.nl.

Burendag: 28 september
Ondanks dat de vakanties nog moeten beginnen, zijn wij “Op de Hoek” al weer druk bezig om de
burendag voor te bereiden. Het plan is om dit jaar te beginnen met een lunch voor alle Posterenkers.
Gezellig aan tafel met de hele buurt.Voor de kinderen gaan we een grote modeshow organiseren,
waarin zij creaties showen die helemaal zijn gemaakt van afvalproducten.Verder zal er weer een
spring/klim kussen staan en zal er gezellige muziek zijn. In september komt er een flyer met het hele
programma. Ook zal daarop vermeld worden hoe u zich voor de lunch kunt aanmelden. Maar eerst
voor iedereen een fijne vakantie met heel veel mooi weer!!
Tot ziens:

KLOOTSCHIETEN
Zou u graag met mensen uit de buurt of uw
kennissenkring willen Klootschieten in Posterenk –Bussloo en omgeving? Ook hiervoor kunt
u zich aanmelden bij Anita Huisman (tel. 261203)

Er zijn al enkele aanmeldingen binnen en bij
voldoende deelname kan een nieuwe groep worden gestart. Tevens is de heer Cor Velderman
graag bereid uw vragen over het parcours en de
spelregels etc. samen met u door te nemen.

www.posterenksbelang.nl

info@posterenksbelang.nl

Enkele wandelaars hebben aangegeven
samen op een avond te willen gaan wandelen, vertrek om 19.00 uur bij de Wilpermolen. De wandelaars die dan op de
dinsdagavond aanwezig zijn gaan samen
bepalen waar en hoelang er gewandeld
wordt. Wilt u ook graag meewandelen
op de dinsdagavond? De vervolg-informatie zal te vinden zijn in het info-kastje
aan de deur van de Wilpermolen.

Wekelijkse activiteiten
Iedere maandagmorgen om half 10:
Wandelgroep Posterenk, Locatie Wilpermolen*. Iedere maandagavond om half 8:
Trimclub Cupa*. Iedere zondagmorgen
om half 9: Mountainbikegroep Posterenk*. * Tijdens de zomervakantie vinden
deze activiteiten niet plaats.

JEU DE BOULE
Zoals u wellicht wel weet, heeft de familie Poll
aan de Grotenhuisweg een fraaie Jeu de Boule
baan. Indien u daar gebruik van wenst te maken;
kunt u contact opnemen met de heer H. Poll
(tel. 261587). Maar zou u graag ( bijv. wekelijks)
het spel willen gaan spelen met mensen uit de
buurt of uw kennissenkring , dan kunt u zich
aanmelden bij Anita Huisman tel: 261203.

Wandelen op de dinsdagavond?

Zodra er voldoende opgave is kunnen we starten met een nieuwe groep.

www.facebook.com/buurtsport.posterenkbussloo

Indien u graag een artikel en of advertentie
in onze volgende Nieuwsbrief wenst kunt u
contact opnemen met Anita Huisman
(tel. 0571 - 261203 of
huisman.anita@upcmail.nl).
Anita is dorpscontactpersoon en
buurtsportcoach van Posterenk-Bussloo.

