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NIEUWE SITE POSTERENKSBELANG.NL

RADIO MAYWOOD DRAAIT DOOR!

Onlangs is de vernieuwde site van PBO online
gegaan. We kunnen best zeggen dat we hier
trots op zijn en wellicht heb je al gekeken en
gevonden wat je zocht. Daar vind je al het
uitgebreide nieuws omtrent ons dorp eo evenals
ons Kijk in Posterenk facebook pagina. Ivm
de regelgeving die zo snel wisselt met wat is
toegestaan aan bijeenkomsten, is er ditmaal
geen agenda toegevoegd aan onze nieuwsbrief.
Hiervoor willen we je attenderen deze op onze
site Posterenksbelang.nl te raadplegen.

Een groep enthousiaste mensen met een
groot hart voor muziek en radio maken. Elke
zondag- ochtend gezellige muziek uit je
speakers van de jaren ‘70 tot anno nu. Toch is
er wel wat veranderd t.o.v. vroeger toen er met
een geheime zender werd uitgezonden. Anno
2020 zijn ze legaal te beluisteren op internet
wereldwijd. Tot het einde van 2020 draait
RadioMaywood.nl elke zondag tussen 10 en 13u
jullie verzoeknummers, deze zijn aan te vragen
via verzoekjes@radiomaywood.nl.

BOEKWERK MET OPGETEKENDE
VERHALEN VAN POSTERENKERS
De werkgroep Bevrijding Posterenk heeft in
de afgelopen jaren verhalen opgetekend met
bijpassend fotomateriaal van inwoners tijdens en
na de oorlog van ‘40-‘45. Tijdens de ceremonie
van 27 sept is deze verhalenbundel gepresenteerd. Heb je ook interesse in dit boekwerk? Ze
is te verkrijgen voor €7.50 bij Indo Garden of
mail dcp@posterenksbelang.nl voor meer info.

Kijk ook online
WONINGBOUWPLANNEN
POSTERENK CONCRETER

Regionale Energie
Strategie
voortgang plannen

Corona zet de wereld op zijn kop en heeft
veel invloed op allerlei ontwikkelingen en
dat geldt ook voor het nationale energie
beleid. Tijdens onze jaarvergadering van
eind januari in de Wilpermolen was dit één
van de onderwerpen en dit kan op langer
termijn zeker veel impact hebben waar we
allemaal mee te maken krijgen. Voordat
corona het gesprek van de dag werd ging
de discussie over ons klimaat. Achter de
schermen wordt hieraan druk gewerkt door
onze nationale en regionale politiek. Nu lijkt
het voor velen of de wereld tijdelijk geheel
tot stilstand is gekomen. Maar sommige
zaken gaan gewoon door. Zo ook de uitwerking van ons landelijk klimaat akkoord
en de daarvoor benodigde plannen vanuit
onze regio.

Proces vanuit Klimaat akkoord naar RES en
VES: Om alles weer even helder voor ogen
te krijgen staat een korte belangrijke samenvatting van het proces tot nu toe op onze site .
PBO zal nauwlettend de ontwikkelingen van de
plannen in de gaten houden. Wij als inwoners
van de Posterenk kunnen ook onze bijdrage
leveren, door bijvoorbeeld massaal aanwezig
zijn bij informatie avonden van de gemeente
(digitaal of fysiek). Op deze wijze kunnen wij
laten zien dat wij als dorp actief betrokken
zijn. Hopelijk wordt dit proces binnenkort weer
onder normale omstandigheden voortgezet en
kunnen wij als Posterenk met positieve energie
een bijdrage leveren.
Voor volledige artikel lees www.posterenksbelang.nl/nieuwsbrieven en aanvullende informatie
zie: www.cleantechregio.nl en www.voorst.nl/ves

Volledige artikel lees je www.posterenksbelang.nl/nieuwsbrieven en aanvullende informatie op
www.facebook.com/KijkinPosterenk of kijkindekernen.nl/Posterenk.

Bestuur PBO had onlangs een gesprek
met Jeroen Bessels over de vorderingen
rondom het woningbouwproject Postakker 2.
Bessels gaf aan dat er een akkoord is met de
Gemeente Voorst over de programmering,
verkaveling en fasering van het project waarin
de komende jaren in totaal 28 woningen
worden gebouwd. Nu hierover consensus is,
kan worden gewerkt aan de opmaak van de
verdere procedure van het bestemmingsplan.
Zodra deze af is kan dit ter visie worden gelegd voor geïnteresseerden en bewoners van
Posterenk. Bij een voorspoedige afhandeling
kan in de tweede helft 2021 gestart worden
met de eerste bouwfase van 12 woningen.
Bestuur PBO is blij dat er nu sprake is van
concrete voortgang en denkt daarbij vooral
aan diegene die in de Enquête van 2017 hebben aangegeven graag in Posterenk te willen
wonen. Voor PBO is de communicatie rondom
dit project extra belangrijk en Corona maakt
een te plannen informatiebijeenkomst onmogelijk. PBO is blij te vernemen dat Bessels
werkt aan de ontwikkeling van een speciale
Website waarin meer informatie kan worden
gegeven over de programmering, verkaveling,
fasering en prijsstelling, dit tevens voorzien
van mooie overzichtsbeelden. De verwachting
is dat eind november deze Website kan worden geopend. We hopen en verwachten dan
ook meer te kunnen zeggen over het verdere
tijdpad en de invulling van stappen zoals het
kunnen verkrijgen van nadere informatie tot
en met natuurlijk de uiteindelijke toewijzing
van de woningen.
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75 jaairng!
bevr ijd

Lange Termijn Dorp
		

Het Bestuur PBO heeft eind 2019 het initiatief genomen voor

DE WERKGROEP KLOMPENPADEN
heeft een prima start gemaakt en flinke
voortgang geboekt totdat Corona toesloeg en
dat betekende een flinke rem op het gehele
proces. Onder begeleiding van Christien van
der Zwart van Landschapsbeheer Gelderland
heeft de Werkgroep, die bestaat uit:
Wim Broekhof, Hans Schulte, Piet Hulscher,
Frans Lieferink, Sonja De Leau, Wim Rutenfrans,
Gert Nijhof, Michael Kool en Frans Pol, een
prima start gemaakt en dat heeft inmiddels
geleid tot een eerste schetsontwerp van een
Klompenpad van rond de 15 km.
Een belangrijk deel van het Pad loop vanuit
Posterenk, via het Recreatiegebied Leisure
Lands ook over het Landgoed De Poll en
dat alles vergt natuurlijk nader overleg en
instemming. In dat stadium zitten we om
voorbereidingen te treffen voor nader overleg
met de grondeigenaren. Zodra we dat overleg
hebben gehad kunnen we ook concreter met
de plannen naar buiten komen en we schatten
in dat dit begin 2021 zal zijn. lees meer online.

GLASVEZEL OOK IN POSTERENK
Onlangs is in elke
brievenbus in Posterenk een belangrijke
brief gedeponeerd
waarin uitleg wordt gegeven over de mogelijkheden van Glasvezel in de Dorpen van
de Gemeente Voorst. Aanvankelijk waren er
enkel mogelijkheden voor het buitengebied
maar DeltaFiber Netwerk is een campagne
gestart binnen alle dorpen van de Gemeente
Voorst.
Als 35% van de huishoudens zich vóór 2
december 2020 aanmeldt, gaat de aanleg
door. Van belang is te weten dat de Glasvezelaansluiting geheel gratis is. Wèl moet een
keus gemaakt worden voor een van de drie
benoemde Telecomaanbieders en daarvoor
betaal je abonnementskosten evenals dat nu
het geval is.
Naar oordeel van het PBO Bestuur is dit een
prima aanbod en er zijn meerdere redenen
te noemen om wèl hiervan gebruik te maken.
De helderheid en scherpte van de TV neemt
toe en ook is sprake van een versneld Internet. Bovendien is de aansluiting gratis en
de benoemde abonnementskosten zijn nagenoeg gelijk aan hetgeen nu betaald moet
worden. Zie verder : gavoorglasvezel.nl

ONTWIKKEL PLAN POSTERENK

de ontwikkeling van een lange termijn Dorpsplan Posterenk
2020-2025 (DOPP). Dit is een interactief proces, waarbij
in de Jaarvergadering in Januari 2020 Posterenkers zijn
uitgenodigd een actieve rol te vervullen in het maken van dit
Dorpsplan.
Naast een Missie en Visie zullen we daarin uitwerken wat
voor de komende jaren de belangrijkste onderwerpen zijn of
gaan worden waar wij ons als dorp voor willen inzetten. Bij dit
alles willen wij ons voor een deel ook laten leiden door het
Strategisch Plan vanuit de Gemeente Voorst ‘ Voorst onder
de Loep’.

Posterproat:

EN CORONA RUST

Sinds maart dit jaar overheerst Corona het nieuws en ik weet niet hoe het jullie vergaat maar ik word daar zo
langzamerhand een beetje zat van. Je kunt geen krant openslaan of TV aanzetten en het merendeel gaat
over Corona. Elke Talkshow vol met deskundigen die het Corona nieuws herkauwen en over ons uitspugen
en dat levert weer input op voor een volgende deskundige want we zijn het natuurlijk nooit met elkaar eens.
De Heerlijke Corona Rust:
Naast alle narigheid en juist tegenover alle Persdrukte was er ook Corona Rust. Wat een verademing. Alles
werd afgezegd, geen vergaderingen, geen feesten, geen bijeenkomsten en we hadden met elkaar een
excuus om niet te gaan. Natuurlijk leverde dat ook vervelende situaties op maar het gaf ons ook nooit eerder
ervaren sociale rust die aanzette tot nieuwe ontdekkingen. Je trok meer op met je directe naasten, zette aan
tot creatief met je tijd omgaan en bovenal sociale verdieping.
Natuurlijk hoop ik dat we Corona de baas worden maar die Corona Rust mag voor mij een beetje blijven.

06 22 88 70 96

WWW.DIKSLIVING.NL
WWW.BERENSCHOT-ICT.NL

WWW.AJBESSELS.NL

WWW.THUMBSUP.NL

WWW.HEKKERS-SPIJKER.NL

MAAK SNEL EEN AFSPRAAK!
WWW.RSCWILP.NL

06 41 403 634 of info@rscwilp.nl
www.rscwilp.nl
Uw advertentie hier? Neem contact op met Monika klein Haar voor de mogelijkheden mail naar:
dcp@posterenksbelang.nl

