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1. Voorwoord Bestuur PBO e.o.   
  
Gelukkig werden de Corona maatregelen dit jaar langzaam versoepeld na een harde lockdown. Uiteindelijk 
vervielen de laatste maatregelen in maart 2022 en dat bood langzaamaan ook voor Posterenk de mogelijkheid 

om weer voorbereidingen te treffen om het ‘normale leven’ weer wat op te pakken.  

 

Zo kon een laatste inspreekavond fysiek worden georganiseerd vanwege de afronding van de DOPP en ook 
werd in april het Bevrijdingsfeest in Posterenk georganiseerd. Veel aandacht was er voor het eerste WIEKEND-
WEILAND-FESTIVAL, een geheel nieuw evenement wat plaatsvond in het eerste weekend van oktober door en 

voor Posterenk en omgeving.  In mei maakte Posterenk kennis met de nieuwe Burgemeester van de Gemeente 

Voorst Paula Jorritsma, die tevens het eerste exemplaar van het DOPP in ontvangst nam. Ook van belang was 

de goedkeuring van het nieuwe Bestemmingsplan voor het nieuwbouwproject “De Hoge Enk”.  2022 was ook 
het jaar waarin de restauratie van de Wilpermolen startte. Natuurlijk kregen de kinderen wederom alle 

aandacht met een speciale kinderbios in de Molen en vanzelfsprekend bezocht ook Sinterklaas het dorp 
Posterenk. PBO was op vele terreinen actief met haar belangenbehartigende rol en verderop in dit verslag 

komt dat zeker terug   

 

Wat was het fijn om elkaar weer te kunnen en mogen ontmoeten na een lange tijd van afstand houden en het 
is wonderbaarlijk te zien hoe de wereld zich weer vormt als voor de COVID periode.  

Wij staan alweer bijna voor het einde van 2022 om met elkaar een start te maken met het nieuwe jaar 2023.  

We spreken de wens uit dat we in goede gezondheid een verdere stap kunnen zetten in de tijd.  

 

Dit jaarverslag geeft over 2022 een overzicht van de diverse activiteiten en in een aparte bijlage worden de 
werkzaamheden weergegeven van onze Dorps ContactPersoon. Ook wordt beschreven wat belangrijke zaken 

zijn voor 2023.   

 

We wensen u allen veel leesplezier 

 

December 2022 

Bestuur Posterenks Belang e.o.     

 

 

2. Overzicht activiteiten DCP en PBO 2022   
  

2.1. Overzicht activiteiten DCP 2022  

 2022 was het vierde jaar waarin onze DCP Monika Kleinhaar-Bruntink haar rol vervulde als DCP voor 

Posterenk. De invloed van Covid was groot op de invulling van haar werkzaamheden. Gelukkig werden de 

maatregelen vanaf maart 2022 weer versoepeld en dat gaf ook voor Posterenk de mogelijkheid weer 

activiteiten te kunnen opstarten. Dit alles had direct effect ook voor de wijze waarop de DCP haar rol kon 

invullen. 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.   

   

We hebben eind 2022 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. Activiteiten vanuit Bestuur PBO in 2022:   

  

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. Helaas was in Januari 2022 geen mogelijkheid om een fysieke 

bijeenkomst te organiseren. We hebben in de plaats daarvan de digitale communicatiemiddelen gebruikt.  
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B. Bestuurszaken PBO 

Halverwege het jaar 2022 werd onze voorzitter André Berenschot geconfronteerd met een ernstige ziekte en 

dat noodzaakte hem om voor zolang dat nodig is zijn functie als voorzitter neer te leggen. We wensen André 

daar alle sterkte en goeds bij.  

  

C. Verbreding A1:  

In 2022 vonden gesprekken plaats met Gemeente Voorst, RWS en PBO over de effecten van de verbreding van 
de A1. Ook vond in november een algemene informatieavond plaats in het Gemeentehuis en daar was veel 

belangstelling. Zoals de planning nu is start Aannemer Heijmans in december 2022 met het kappen van de vele 
bomen en in het voorjaar 2023 starten de werkzaamheden aan de weg zelf. Dit alles moet april 2025 
opgeleverd worden. 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 
verlenging van het Geluidsscherm richting De Paal , de ‘vergroening van de Taluds om daarmee extra 

geluidsdemping van de A1 te bewerkstelligen.  

 

D. Verkenning naar de mogelijkheden van een Crematorium aan de Fliertweg. 

Op uitnodiging van de Gemeente Voorst heeft PBO op dinsdag 22 november deelgenomen aan een bijeenkomst 
in het Gemeentehuis alwaar een eerste idee werd uitgelegd om langs de Fliertweg een Crematorium te 
ontwikkelen. Het gaat zoals werd aangegeven om een eerste oriëntatie op een inpassing van een kleinschalig 
Crematorium binnen een kwalitatief hoogwaardige Landschappelijke ontwikkeling van dat gebied. Dus 
gecombineerd met de ontwikkeling van veel natuur waardoor het kwalitatief goed is in te passen bij de 
naburige landgoederen en daarbij horende natuur. PBO heeft aangegeven het van belang te vinden dat de 
initiatiefnemer en de Gemeente in een te ontwikkelen Participatieplan uitwerken wie, wanneer en op welke 
wijze betrokken worden bij de verdere planontwikkeling. PBO wil daarin ook betrokken worden. Verder is door 
PBO benoemd dat het onlangs vastgestelde D.O.P.P. (Dorps OntwikkelPlan Posterenk) als toetsingskader 
gehanteerd gaat worden met de nadruk op de onderwerpen Landschappelijke Herinrichting en 
Verkeersveiligheid. PBO heeft dus nog geen inhoudelijke reactie gegeven.  
  

E. Woningbouw Posterenk:   

 

In maart 2022 werd een informatieavond georganiseerd in de Molen rondom het 
ontwerp van het nieuwbouwproject "De Hoge” Enk". Ruim 100 gelangstellenden 

kwamen langs en lieten zich informeren. In mei werd het formele 

Bestemmingsplan ter visie gelegd en daar werden nul Zienswijzen op ingediend. 
Dat maakte dat korte tijd daarna het formele Bestemmingsplan kon worden 

vastgesteld. Eind 2022 is door Bessels Bouw en Nikkels bekend gemaakt dat 15 

februari 2023 opnieuw een informatieavond wordt gehouden in de Molen en deze is voor de geïnteresseerde 

koper. Vervolgens wordt in maart 2023 de verkoop gestart.    

 

F. Klompenpad:    

De reeds gestarte gesprekken met Grondeigenaren werden in 2022 vervolgd en we kunnen uitkijken op een 

afronding van dat project. We hebben in principe het akkoord van alle betrokken grondeigenaren en zoals de 

planning nu eruit ziet wordt op 22 april 2023 het “Posterpad” geopend door Wethouder Visser.  

 

G. Langetermijn Dorpsplan Posterenk DOPP 

 In mei werd het project DOPP afgesloten met de overhandiging van het eerste DOPP boekje 

aan de nieuwe Burgemeester Paula Jorritsma. Hiermede heeft Posterenk een belangrijke 

Meerjarenvisie vastgelegd wat als toetsingskader kan fungeren voor de diverse ontwikkelingen 

b.v. rondom Nieuwbouw, Toerisme & Recreatie, Landschappelijke Herinrichting en Verkeer. Na 

deze visiefase breekt nu de uitvoerfase aan en daar wordt natuurlijk ook in de komende jaren 

veel aandacht aan besteed.    
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F. Bevrijding Posterenk:   

 

Helaas kon opnieuw het groter geplande bevrijdingsfeest in april 2022 niet doorgaan. Wel 

werd het evenement op een kleinere wijze georganiseerd waarbij meerdere kransen werden 
gelegd.  

 

 

 

 

 

G. Posterenk Winterdorp:  

De Werkgroep Posterenk Winterdorp organiseerde begin december een prachtig evenement en dit keer was 

dat rond de Molen met een bezetting van ruim veertig kraampjes. Het was een prachtig en druk bezocht 

evenement.   

 

H. Speeltuin Klein Pampus:  

Speeltuin Klein Pampus organiseerde ook dit jaar weer prachtige activiteiten voor de kinderen. Zo was er een 

werkelijke Bioscoop in de Molen en natuurlijk kwam eind november ook Sinterklaas voor de kinderen.  

 

I. WIEKEND-WEILAND-FESTIVAL: 

 

Voor het eerst dit jaar vond het WIEKEND-WEILAND-FESTIVAL plaats een 

geweldig Festival voor en door Posterenk. Het startte op vrijdagavond met de 

feestelijke opening van de Wilpermolen en het eindigde zondagsavonds. Alle 

programma onderdelen werden druk bezocht en het is de bedoeling om hier een 

jaarlijks terugkerend evenement van te maken.      

 

J. Gebiedsontwikkeling Recreatiegebied Bussloo:   

In 2021 hebben naar aanleiding van ons Statement diverse gesprekken plaatsgevonden met Fracties van de 
Gemeente Voorst en ook met het College van Gemeente Voorst. We hebben als Belangenverenigingen ABWA, 

Bussloo en PBO actief en kritisch dit proces gevolgd en nadrukkelijk de verantwoordelijke wethouders gewezen 
op de uitgangspunten die niet zorgvuldig zijn gehanteerd. Uiteindelijk heeft dit alles ertoe geleid dat het gehele 

proces van de Gebiedsontwikkeling Recreatiegebied Bussloo eind 2021 is gestopt. Mede vanwege de 
Gemeentelijke verkiezingen en de vorming van een nieuw College met een nieuw College Akkoord is het proces 

in de tijd opgeschoven. Bij de Raadsbespreking is vastgesteld dat het gehele proces een jaar wordt 
opgeschoven naar 2023.  

  

K. Kennismaking met onze nieuwe Burgemeester:  

Op 9 mei werd de nieuwe Burgemeester Paula Jorritsma welkom geheten door de 

Posterenkers in de Wilpermolen. Van alle verenigingen, stichtingen werkgroepen 

waren afgevaardigden aanwezig met tevens vele burgers uit Posterenk en 

omgeving. Ook waren meerdere Fractieleden van de politieke partijen aanwezig.  

Prachtig onderdeel was het moment dat twee Posterenkse kinderen het eerste 

DOPP exemplaar mochten overhandigen aan de Burgemeester.  

 

L. PBO en Politiek:  

PBO heeft bij de volgende onderwerpen schriftelijke input geleverd:  

• Reactie op het Concept College Akkoord  

• RTG inbreng bij het onderwerp Participatie  

• RTG inbreng bij het onderwerp Communicatie Visie  
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3. Wat zijn de plannen en activiteiten PBO en DCP voor 2023  
 

3.1. Plannen en activiteiten 2023 Bestuur PBO:   

 

A. Woningbouw ‘De Hoge Enk te Posterenk:   

Het bestemmingsplan is geheel rond en op 15 februari 2023 vindt een tweede informatieavond plaats in de 
Molen, nu voor de werkelijk geïnteresseerde kopers. De verwachting is dat in maart 2023 de daadwerkelijke 
verkoop kan starten waarbij in de procedure (oud) Posterenkers voorrang genieten. PBO kijkt vooral wat dat 

laatste betreft kritisch mee.     

 

  

B. Verbreding A1:   

Eind 2022 wordt een begin gemaakt met het kappen van vele bomen langs het A1 tracé en in april 2023 starten 

de werkzaamheden aan het wegdek. PBO was en blijft ook in 2023 actief in gesprek met de Gemeente en RWS 

omtrent het streven om het ‘Geluidsgat’ te dichten richting De Paal. Dit wordt extra belangrijk omdat ABWA 

samen met andere partijen in september 2022 een Hoofdlijnen Akkoord heeft geregeld waarin o.a. de plaatsing 

van ongeveer 2,5KM Geluidsscherm aan de Noordzijde is geregeld. Dit zou vanwege de ‘weerklank’ extra 

geluidshinder kunnen veroorzaken aan de zuidzijde en PBO vindt dit onacceptabel, mede ook in het licht van 

een eerder genomen besluit door het College van B&W om verder niet te investeren daarin.  

 

Ook krijgen in de gesprekken met Gemeente en RWS de onderwerpen vergroening en verkeersveiligheid de 

aandacht en dat alles ook in het licht van de uitgangspunten die zijn beschreven in het DOPP.  

Verder is PBO in gesprek met de Gemeente over de uitwerking van een tweetal wandelpaden aan de Oost- en 

Westzijde van de HW Iordensweg en daarbij wordt een combinatie gemaakt met een nieuw te ontwerpen 

Rustplek direct na het viaduct aan de Posterenkse zijde. Dit alles ook in relatie met het onderwerp 

Landschappelijke Herinrichting vanuit het DOPP. Interessant is het idee om in die aanpak ook het perceel te 

gebruiken liggend aan de HW Iordensweg wat in eigendom is van de Gemeente.   

 

D. Klompenpaden in en rondom Posterenk en Bussloo:  

De Werkgroep Klompenpaden heeft het project zover kunnen ontwikkelen zodat op 22 
april 2023 het nieuwe Klompenpad met de naam “Posterpad” kan worden geopend. Dit 

zal plaatsvinden bij de Wilpermolen wat tevens ook het startpunt vormt. Nadere 
informatie volgt.  

  

   

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) en in mei 2022 hebben we deze visie fase 

kunnen afronden. Het DOPP boekje is af.  

De werkgroep blijft bestaan en zal nu de uitvoer van de vele plannen begeleiden. 

We zullen echt gefaseerd hiermee aan de slag gaan en daarom is besloten om de 
volgende onderwerpen prioriteit te geven: 

• Landschappelijke Herinrichting met de focus op A1 verbreding met: vergroening, wandelpaden, 

geluidsschermen, rustplaats en ontwerp idee Perceel HW Iordensweg. Onder begeleiding van SLG doet 

Posterenk mee met kwaliteitsproject Erfverbetering.    

• A1 verbreding met focus op verkeersveiligheid  

• Toerisme & Recreatie  

• Samenwerking PBO en Stichting Behoud Wilpermolen en Huiskamer voor Posterenk   
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F. 78 jaar Bevrijding Posterenk   

  

13 april 2023 staat Posterenk opnieuw stil bij haar bevrijding en nader bericht zal worden 

gestuurd hoe dit wordt ingevuld.   

 

 

 

 

G. Gebiedsontwikkeling Recreatiegebied Bussloo:   

Zoals beschreven is in december 2021 door het toenmalige College het besluit genomen te stoppen met het 

interactieve proces Gebiedsontwikkeling Recreatiegebied Bussloo. In 2021 is een Motie aangenomen in de 
Gemeenteraad met als inhoud dat dit proces opnieuw gestart moet worden en het nieuwe College heeft 
halverwege 2022 het besluit genomen dit te starten in 2023. 

PBO zal waar dat kan samen met ABWA en Bussloo hierin opnieuw een actieve rol opeisen vanwege het belang 
wat wij hechten aan de invulling van deze plannen.   

 

H. Bestuurszaken PBO:  

PBO is op zoek naar versterking in het Bestuur en dat zal in 2023 zeker de aandacht krijgen. Geïnteresseerden 

kunnen zich melden via E-Mail franspol54@outlook.com 

 

I. Communicatie PBO Bestuur en Gemeente Voorst:  

PBO Bestuur stelt voor structurele afspraken te maken over de Communicatie met de Gemeente o.a. met 

Dorpswethouder en Coördinator Maatschappelijke initiatieven.  

Verder zullen we bekijken hoe we samen met de Gemeente invulling geven aan de uitvoering van de 

Communicatievisie en het Participatieplan.   

 

J. Crematorium aan de Fliertweg:  

Tweede helft 2022 is PBO geïnformeerd over plannen om een kleinschalig Crematorium te bouwen aan de 

Fliertweg. PBO heeft daar nog geen inhoudelijke reactie op gegeven. Wel heeft PBO aangegeven het DOPP als 
toetsingskader te gaan gebruiken en heeft ook bij de initiatiefnemer en de Gemeente erop aangedrongen om 

allereerst een participatieplan te maken waarin wordt uitgewerkt wie, wanneer en op welke wijze betrokken 
worden bij dit proces. PBO zal daarin zeker ook een rol vervullen.  

 

 

3.2. Activiteiten en werkzaamheden 2023 DCP:   

Zie de bijlage  

 

 

4. Nawoord Bestuur PBO e.o.    
Posterenk sluit hiermede tevreden het jaar 2022 af en constateert dat wij met elkaar ondanks de vele 

beperkingen van Covid 19 op een positieve wijze hebben geprobeerd invulling te geven aan de Leefbaarheid 
van ons prachtige dorp Posterenk. Vanaf maart werden wederom vele activiteiten georganiseerd.    

 Opnieuw zijn we 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.   
 
We hopen dat met elkaar ook in 2023 te kunnen en mogen voortzetten.  
  

Posterenk; December 2022   

Bestuur PBO    
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