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1. Voorwoord Voorzitter PBO e.o.  
 
Bij het opmaken van dit Jaarverslag over 2021 hebben we al ruim 20 maanden te maken met de alles 
verlammende Pandemie. Wereldwijd heeft dit vele effecten gehad op de diverse ontwikkelingen.  
Ook had dit vele consequenties voor de diverse activiteiten in en rondom Posterenk. Tegelijkertijd zeggen we 
dat er al heel veel gecommuniceerd werd/wordt over COVID19 en daarom willen we in dit Jaarverslag daarover 
niet te veel meer zeggen. We willen juist stilstaan bij de zaken die wèl gelukt zijn en die ons dorp Posterenk 
energie en perspectief gaven en geven.     
 
Prachtig was te zien hoe Posterenkers de ontwikkeling van de DOPP (lange termijn Dorpsvisie) in haar armen 
sloten en dat bleek heel concreet bij de KICK-Off die op 30 april online plaatsvond. Ruim 80 mensen waren te 
gast en de reacties waren bijzonder enthousiast.  Ook kreeg op 13 april, op een kleinschalige wijze de bevrijding 
van Posterenk de aandacht en velen schoven daar online bij aan.  

 
Posterenk nam in juli dit jaar afscheid van haar Burgemeester Jos Penninx en dat 
werd op “zijn Posterenks” ingevuld rondom de Wilpermolen. Dat wil zeggen: 
Persoonlijk, Warm en met vele dankbetuigingen aan de Burgemeester die zeer 
gewaardeerd werd door de Posterenkers. In maart was Posterenk op vele 
manieren actief op NL-DOET Dag en velen staken daarbij de handen uit de 
mouwen. Na wat vertragingen maakten we stappen bij de Nieuwbouw in 
Posterenk in de vorm van de start van de Website www.dehogeenk.nl en zoals het 
er nu uitziet zal nog dit kalenderjaar de formele Bestemmingsplan procedure 
starten.  
 

 
Voor de kleintjes werd een creatief Sinterklaasfeest gevierd in de vorm van een “Walk 
Through” in de Wilpermolen. Kinderen mochten de goedheilig man begroeten lopend door 
de molen en werden verast met een cadeautje.  
 
Met het naderende einde van 2021 en de start van 2022 geven we in deze notitie een 
overzicht van de activiteiten die in Posterenk in 2021 werden uitgevoerd en gepland staan 
voor 2022.  
 
We kijken terug op een relatief actief jaar waarin toch nog veel activiteiten zijn uitgevoerd en in de bijlage treft 
u een overzicht van de activiteiten in Posterenk.  Daarnaast wordt een globaal overzicht gegeven van de 
belangrijkste onderwerpen die het bestuur van PBO in 2021 heeft opgepakt.  
 
Deze notitie heeft enerzijds als doel om een overzicht te geven van de activiteiten in 2021 en vormt anderzijds 
het kader voor de activiteiten die gepland staan voor 2022. Als zodanig vormt deze notitie ook de onderlegger 
en legitimering voor de vraag tot continuering van de functie van DCP voor Posterenk.  
 
We wensen u veel leesplezier. 
 
Posterenk; December 2021  
 
Bestuur PBO  
André Berenschot, Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.dehogeenk.nl/
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2. Overzicht activiteiten DCP en PBO 2021  
 

2.1. Activiteiten DCP  
Het was het derde jaar voor Monika Kleinhaar als DCP voor Posterenk en in totaal werkt Posterenk al bijna 8 
jaar succesvol met een DCP. De verbindende rol van de DCP kreeg opnieuw een extra uitdagende dimensie, 
vooral vanuit de vraag  ‘hoe bereik ik al die vrijwilligers’ en zorgen we toch voor continuïteit.  
De vorig jaar uitgevoerde bijstelling van ‘Kijk in Posterenk’ werd succesvol ontvangen gelet de vele positieve 
reacties.  In de bijlage treft u een uitgebreid overzicht van de vele activiteiten in Posterenk, waarin onze DCP 
een coördinerende en/of verbindende rol/taak heeft.  
Posterenk is een bijzonder actief dorp met vele vrijwilligers en wij richten ons ook vooral samen met de DCP op 
de vraag ‘hoe wij voldoende vrijwilligers enthousiast houden’ voor de vele activiteiten die er worden opgepakt.  
Er is in Posterenk sprake van een mooi en in balans zijnde activiteiten programma waarin aandacht is voor 
belangrijke doelgroepen zoals de kleine kinderen,  jeugd maar zeker ook de oudere inwoner met speciale 
aandacht voor mogelijke vereenzaming.  
Extra aandacht wordt besteed aan de nieuwkomer in Posterenk die wordt verwelkomd door de DCP met een 
kleine attentie en een actieve uitnodiging lid te worden van de vereniging PBO e.o.   
We hebben eind 2021 met de DCP geëvalueerd en als Bestuur PBO vastgesteld tevreden te zijn met de invulling 
van deze functie.  Wij willen als Posterenk dan ook graag door met Monika en gaan ervan uit dat de Gemeente 
Voorst daartoe ook de benodigde middelen beschikbaar stelt.   
 
 

2.2. Werkzaamheden en activiteiten Vereniging PBO e.o. 
 

A. Woningbouw Posterenk:  
 

Waar we in 2020 behoorlijke stappen leken te maken ontstond er in 2021 vertraging in het 
gehele proces. Dat leidde ertoe dat de eerder aangekondigde Website pas in de tweede helft 
van 2021 opengesteld werd (www.dehogeenk.nl). Door de Gemeente werd de belofte gedaan 
dat eind 2021 de formele Bestemmingsplan procedure gestart kan worden.  
Bestuur PBO heeft meerdere malen contact gehad met de Gemeente en met Bouwbedrijf 
Bessels. Daarin werden o.a. voorstellen gedaan voor de toewijzing en de te ontwikkelen 
procedure daarvoor. Want het is, zeker gelet op de overspannen woningmarkt, van belang dat 
wij nog steeds sterk sturen op een toewijzing waarin (oud) Posterenkers voorrang genieten.        
 
 

B. Verbreding A1:  
Voorbereidingen werden getroffen voor de start van de verbreding van het Tracé Apeldoorn-Afslag 
Wilp/Twello.  PBO heeft bij de Gemeente een verzoek ingediend om met gebruikmaking van het reeds 
bestaande Geluidsscherm het ‘gat’ te dichten richting de Paal. De Gemeente is akkoord gegaan met het starten 
van een onderzoek daarvoor en Royal Hasskoning heeft onderzocht of dit technisch haalbaar is en wat 
daarvoor de kosten zijn. Dit onderzoek maakte duidelijk dat daarvoor door de Gemeente een bedrag moet 
worden neergeteld van ruim zes ton en op basis daarvan heeft het College van B&W besloten om dit niet in te 
vullen.  Wel is overgekomen dat nu wordt ingezet op een forse ‘vergroening’ van de Zuidzijde van de A1 en dit 
wordt meegenomen in het project Landschappelijke Herinrichting Posterenk.  
Een tweede actie is dat in samenwerking met de Gemeente aan de West en Oostzijde van de HW Iordensweg, 
aan de zijde van Posterenk onderaan het Talud een wandelpad wordt ontwikkeld.    
  

C. Duurzaamheid en RES/VES en Warmte Transitie:   
De ontwikkeling van de VES is in 2021 afgerond en ook de RES is in een afrondende fase. PBO heeft een actieve 
rol gehad bij de diverse bijeenkomsten daarover.  Een door een projectontwikkelaar gestart initiatief om naast 
de Fliertweg en HW Iordensweg een Zonnepark te ontwikkelen is definitief van de baan. Verder heeft de 
Gemeente Voorst de keus gemaakt vooralsnog af te zien van de plaatsing van Windturbines. Of dit standpunt 
ook overeind blijft in het kader van de landelijke RES ontwikkelingen is de vraag.  Positief is dat de Gemeente 
sterker inzet op de ondersteuning van lokale en regionale initiatieven b.v. in de vorm van coôperatieve 
verbanden waarbinnen initiatieven ontwikkeld worden. Twee voorbeelden daarvan zijn Zonneparken in 
Klarenbeek en Nijbroek. Vanuit Posterenk zijn er geen directe initiatieven bekend.  
Voor meer informatie zie :  www.cleantechregio.nl   en    www.voorst.nl/ves 

 

http://www.dehogeenk.nl/
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cleantechregio.nl%2F&data=02%7C01%7C%7Cb6c72de72c0e4c686df908d86e1579e7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637380385796802247&sdata=B%2BwPSyrwwuohMpxWN%2FpT4n99dBj9nLlXtd9jpSExhDI%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.voorst.nl%2Fves&data=02%7C01%7C%7Cb6c72de72c0e4c686df908d86e1579e7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637380385796802247&sdata=QzGOlTsO7cyB8s7%2F5XdwkidlsVlcdWS45NCN%2FN0IDLg%3D&reserved=0
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Warmtetransitie: 
Zoals bekend moeten we Nederland breed van het gas af en ook binnen de Gemeente Voorst heeft dat geleid 
tot een project “Warmte Transitie”.  Halverwege 2021 is het besluit genomen dat twee projecten daarvoor 
gestart gaan worden nl. het dorp Wilp en de Planetenwijk in Twello.  
Voor Posterenk zal dit later gestart gaan worden.   
 

D. Klompenpaden in en rondom Posterenk en Bussloo: 
De Werkgroep Klompenpaden heeft na een prima start helaas vertraging opgelopen en 
we hopen in 2022 duidelijkheid te kunnen geven over de definitieve route.  
We hebben inmiddels zowel aan de Noordzijde alsook aan de Zuidzijde van de A1 een 
prachtige route ontwikkeld en zijn in gesprek met de grondeigenaren.  
 
  

 
E. Lange termijn Dorp Ontwikkel Plan Posterenk (DOPP) :  

 
We zijn in 2020 begonnen met het initiatief voor de ontwikkeling 
van een lange termijn Dorpsplan Posterenk (DOPP). 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’. Belangrijke drijfveer 
hierachter is de overtuiging dat wij als Posterenkers eerst zelf 

willen en moeten nadenken over de ontwikkeling van het dorp om er daarna met de Gemeente over in gesprek 
te gaan wat betreft de uitvoer. Dit zeker ook in lijn met de bedoeling achter de Participatiewet en de 
Omgevingswet die in 2022 van kracht is.  

Werkgroep DOPP aan de slag: 

In de werkgroep zitten : Michael Kool, Jette Harmsen, Martijn Pol, Monica Kleinhaar Brunting, Janneke Bolijn, 
Thijs Hoekman en Frans Pol.  We worden begeleid door Ank van Til en Joop Jansen van DKK (Vereniging 
Dorpshuizen en Kleine Kernen).   

Bepaling Hoofthema’s : De Werkgroep DOPP heeft allereerst voorlopige Hoofdthema’s verzameld en dat zijn:  

· Voorzieningen, Verenigingen, Stichtingen en Vrijwilligers Posterenk 

· Inrichting Dorp Posterenk met haar infrastructuur , wegen, bestrating, verlichting, verkeersveiligheid en OV. 

· Sociale Domein 

· Woningbouw Posterenk 

· Natuur Recreatie en Toerisme 

· Landschappelijke herinrichting Posterenk 

· Duurzaamheid en Klimaat 

· A1 verbreding 
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Enthousiaste KICK-OFF DOPP:   

Op 30 april 2021 namen ruim 80 Posterenkers deel aan de KICK-OFF en de reacties waren bijzonder positief. 
Resultaat was dat niet met alle thema’s een start gemaakt gaat worden. Wel wordt actief gewerkt aan de 
thema’s : 

 Landschappelijke Herinrichting Posterenk 

 Voorzieningen, Verenigingen, Stichtingen en “Huiskamer voor Posterenk”.  

 Inrichting Dorp Posterenk met haar infrastructuur , wegen, bestrating, verlichting, verkeersveiligheid 
en OV. 

 Natuur, Recreatie & Toerisme 

De onderwerpen A1 verbreding en Woningbouw zijn reeds belegd bij het Bestuur PBO.  We verwachten in de 
eerste helft van 2022 met de eerste resultaten te komen.  

F. 76 jaar Bevrijding Posterenk  
 
Op 13 april 2021 herdacht Posterenk 76 jaar vrijheid en opnieuw kon er geen groots 
evenement georganiseerd worden. De plannen zijn nu om in 2022 dit alles op een 
grootsere wijze te organiseren.  
 
 
 

 
     

3. Wat zijn de plannen en activiteiten PBO en DCP voor 2022 
 

3.1. Plannen vanuit DCP 2022 
 
In de bijlage treft u een overzicht van de praktische activiteiten die Posterenk gaat uitvoeren en waarbij de DCP 
een actief begeleidende en verbindende rol heeft.  
De activiteiten zoals die in 2021 reeds werden uitgevoerd zullen opnieuw de aandacht krijgen in 2022 waarbij 
77 Bevrijding zeker een groots gebeuren wordt.   
 

3.2. Plannen vanuit Bestuur PBO:  
 

A. Jaarvergadering Posterenk en Receptie: 
Posterenk heeft de gewoonte elk jaar eind januari een Jaarvergadering te houden waarin PBO plus DCP, de 
Stichting Behoud Wilpermolen, Speeltuin Klein Pampus, Bevrijding Posterenk en overige Werkgroepen hun 
plannen voor het nieuwe jaar kunnen toelichten. Wanneer een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is zullen we 
dat op een andere wijze gaan invullen.   

 
B. Verbreding A1: 

PBO zal een rol blijven vervullen bij de onderwerpen Verbreding A1 met daarin een koppeling naar 
Landschappelijke herinrichting en wandel/klompenpaden.  We zullen ook vooral inzetten op de ‘vergroening 
van de Taluds om daarmee extra geluidsdemping van de A1 te bewerkstelligen.  
 

C. Woningbouw Posterenk:  
Wij verwachten dat in 2022 de formele Bestemmingsplan procedure rondkomt en hopen dat de bouwplannen 
voor Posterenk daadwerkelijk in uitvoer komen. PBO Bestuur heeft haar rol daarin vervuld en natuurlijk zullen 
wij toezien op de verdere voorbereiding, waarbij wij zeker alert zijn op een toewijzing waarbij (oud) 
Posterenkers voorrang genieten.   
 

D. Klompenpaden:   
De reeds gestartte gesprekken met Grondeigenaren worden in 2022 voortgezet en we trachten eind 2022 het 
Klompenpad Posterenk te kunnen openen.  
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E. Langetermijn Dorpsplan Posterenk:  
 
 
We hopen dat wij daadwerkelijk op een interactieve wijze in 2022 verder kunnen gaan met de 
ontwikkeling van een DOPP.  Van de zeven eerder benoemde Thema’s is mede door invloed 
van de KICK-OFF een keus gemaakt allereerst een uitwerking te maken van de vier thema’s:  
 

 Landschappelijke Herinrichting Posterenk 

 Voorzieningen, Verenigingen, Stichtingen en “Huiskamer voor Posterenk”.  

 Inrichting Dorp Posterenk met haar infrastructuur , wegen, bestrating, verlichting, verkeersveiligheid 
en OV. 

 Natuur, Recreatie & Toerisme 

We trachten in de eerste helft van 2022 een eerste DOPP te kunnen leveren die we kunnen voorleggen aan de 
gehele Posterenk.  
 

F. Bevrijding Posterenk:  
De Werkgroep Bevrijding Posterenk treft voorbereidingen voor een groots te organiseren evenement in mei 
2022. Waar de Werkgroep elk jaar april een herdenking organiseert trachten zij elke vijf jaar dat op een 
grootsere wijze te doen. De laatste maal was dat in mei 2015.  
 

G. Leren werken met een bijgesteld Budget voor Posterenk:  
In samenwerking met de dorpen is door de Gemeente Voorst een Plan gemaakt met daarin voorstellen voor 
een wijziging van de financiële ondersteuning voor de kleine Kernen. Elk dorp ontvangt daarmee een vast 
budget voor de organisatie van de Belangenbehartiging. Daarnaast ontvangt elk dorp, naar rato van het aantal 
inwoners, een bedrag voor de ondersteuning van diverse activiteiten. De financiën voor de betaling van de DCP 
gaan onveranderd door.  PBO Bestuur zal maatregelen treffen voor de uitvoering hiervan.  
 

H. Kennismaking met onze nieuwe Burgemeester: 
Naar verwachting zullen wij in het voorjaar 2022 een nieuwe Burgemeester welkom heten in de Gemeente 
Voorst en Posterenk zal een kennismaking met haar/hem organiseren.  
 

4. Nawoord Bestuur PBO e.o.   
Posterenk sluit hiermede tevreden het jaar 2021 af en constateert dat wij met elkaar op een positieve wijze 
hebben geprobeerd invulling te geven aan de Leefbaarheid van ons prachtige dorp Posterenk.  
We hopen dat we dit minstens op dit niveau kunnen voortzetten in 2022.  We zijn Trots op datgene wat we 
hebben bereikt! Trots vooral op onze vele vrijwilligers die met elkaar zorgdragen voor de  ‘Leefbaarheid in 
Posterenk’, waar wij letten op elkaar en waar dat nodig is klaar staan voor elkaar.  Vrijwilligerswerk  behoort 
wat ons betreft bij Burgerschap en is derhalve iets wat wij als inwoner van Posterenk ‘normaal’ vinden.  
 
 
Posterenk; December 2021  
Bestuur PBO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


