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Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl

 Nieuwe Circulus-App voor informatie    
 over afval

afvalinformatie

Gebruikt u de Afvalvrij App van Circulus? Dan hebben wij belang-
rijk nieuws voor u. Circulus neemt namelijk afscheid van de oude 
Afvalvrij-app en stapt over op de nieuwe Circulus-App. In de nieuwe 
Circulus-App vindt u de afvalkalender, de openingstijden, de kaart 
met brengpunten en alle andere informatie over afval zoals u ook 
in de oude Afvalvrij-app gewend bent. De nieuwe Circulus-App 
biedt echter meer, zoals: 
	nieuws per gemeente,
	meer mogelijkheden om zaken online te regelen. 

Helaas gaat de update niet vanzelf en moet u de nieuwe Circulus-
App wel op uw mobiele telefoon downloaden. De links hiervoor zijn: 
https://apps.apple.com/nl/app/circulus-app/id1537977535 
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.jdi.mobile.cb.app 

Meer informatie 
https://www.circulus.nl/circulus-berkel-app/?inactive=ignore  ■

Vooruitboeren in Voorst

Het regeerakkoord toont een 
grote ambitie voor de klimaat- 
en landbouwtransitie. Wordt het 
voor boeren innoveren, exten-
siveren, verplaatsen of stop-
pen? Tijd voor een gesprek met 
de boer zelf, aan de eigen keu-
kentafel, in de gemeente Voorst. 
Een open, anoniem, gesprek met 
een agrarische coach, waarbij de 
boer het onderwerp bepaalt. De 
gemeente Voorst wil meedenken 
met de individuele boer, en aan 
het werk gaan met de oogst van 
de keukentafelgesprekken. 

Grote uitdagingen en 
veranderingen
In de aanloop naar de keukenta-
felgesprekken spraken we enkele 
boeren om te horen wat zij hier-
van vinden. Tom Lammers, bij-
voorbeeld. Hij is melkveehouder 
in Wilp. 

“We staan als boeren voor grote 
uitdagingen en veranderingen. 
Wij willen graag blijven boeren 
maar wel met brood op de plank. 
Ik ben melkveehouder op de 
Wilpse klei, een vruchtbaar ge-
bied langs de IJssel. Ik hoop dat 
ik het bedrijf van mijn vader kan 
overnemen, als de 6de generatie 
op boerderij de Olde Poll. Mijn va-
der en ik houden 270 koeien en 
160 pinken op eigen grond, en op 
pachtgrond van landgoed De Poll. 
Het is een mooi landschap, dat we 
graag gezond en vitaal houden. 
Daar zijn we dagelijks mee bezig. 
Onze ‘planet proof’ melk wordt 
verwerkt bij Friesland Campina. 

Eigenlijk werken we al natuurin-
clusief. Koeien en jongvee lopen 
in de wei. We verbouwen zelf het 
voer voor onze koeien, en de mest 
rijden we uit op eigen land. We 
investeren in heggen, bomen, 
poelen en hooiland. Daarvoor 
krijgen we een vergoeding via ons 
natuurcollectief.

Boer zijn is een mooi vak, het is 
een manier van leven, niet van 9 
tot 5, maar 24 uur. Ook ’s nachts 
worden er kalfjes geboren. De 
ruimte, de omgang met de die-
ren, het werken in de seizoenen 
en samen met je naaste familie, 
de vrijheid die je hebt als onder-
nemer. Hoewel, die vrijheid nu wel 
anders voelt dan vroeger. Wij pro-
duceren goed voedsel voor een 
lage prijs. En daar worden we nu 
voor afgestraft, zo lijkt het. De 
consument wil niet meer betalen 
en in de voedselketen wordt veel 
geld verdiend waar wij als boe-
ren onvoldoende van meeprofi-
teren. De wet- en regelgeving in 
ons land voelt als beknellend en 
onze toekomst biedt nauwelijks 
zekerheden. De claim op ruimte 
en grond wordt in ons volle land 
groter, voor huizen, industrie, 
verkeer, datacenters en zonne-
panelen. Geen wonder dat jonge 
mensen niet staan te popelen om 
de boerderij over te nemen. En 
toch hoop ik dat wij ons bedrijf 
straks door kunnen geven aan 
de volgende generatie. En dat we 
als boeren de ruimte krijgen om 
te boeren zoals dat past bij deze 
omgeving, de markt en de maat-

schappij. In de delta die ons land 
is kunnen we dat nu eenmaal erg 
goed. Doen we het niet hier, dan 
gaat het naar andere landen, waar 
de regels losser zijn en er meer 
grond nodig is om hetzelfde te 
produceren. Veel boeren hebben 
geen opvolger of vertrekken naar 
het buitenland. Ik wil graag voor-
uitboeren in Wilp, in onze eigen 
streek.” 

Keukentafelgesprek met 
agrarische coach
Tom Lammers heeft al een keu-
kentafelgesprek gehad. Hoe heeft 
Tom dit ervaren?  “De gemeente 
wil met ons als boeren in gesprek, 
en zoekt de verbinding. Het nieu-
we coalitieakkoord heeft stevige 
ambities. We moeten als boeren 
met de overheid en andere part-
ners in gesprek over het hoe. Ik 
zie boeren als een hele belang-
rijke schakel naar een duurzame 
toekomst. Ik hoop dat andere be-
trokken partijen, zoals onze ge-
meente, dat ook zo zien. Zonder 
boeren gaan we het niet redden. 
Voorst organiseert keukentafel-
gesprekken met boeren. Ik doe 
mee omdat ik op die manier kan 
meesturen in hoe ik verder wil 
en via welke routes. De ervaren 
agrarische coaches gaan met ons 
in gesprek over wat er op ons af-
komt, wat bij ons en onze gezin-
nen past, hoe we verder kunnen. 
Waar kansen liggen. Gewoon een 
open gesprek. Ik ben wel positief 
over het keukentafelgesprek dat 
ik had. Bedrijfsopvolging kwam 
bijvoorbeeld ter sprake. Het ging 
niet alleen over financiën maar 
ook over de zaken eromheen, die 
de hele familie aangaan. Ik hoop 
dat de overheid naar ons luistert, 
en ons hoort. Ik wil als onderne-
mer graag weten wat mijn speel-
ruimte is, waar ik aan toe ben en 
hoe we verder kunnen”, aldus 
Tom Lammers.  

Meer informatie over de keuken-
tafelgesprekken in Voorst: www.
voorst.nl/keukentafelgesprekken  ■

Eénrichting looproute op de weekmarkt

Tijdens de vrijdagmarkt in Twello 
moeten bezoekers zich aan de één-
richting looproute houden. Deze 
looprichting staat met bewegwijze-
ring aangegeven. Op deze manier 
is het gemakkelijker om een veilige 
afstand van elkaar te houden.

Bezoek de markt alleen
Bezoek de markt zoveel mogelijk 
alleen, dus niet in gezelschap. Volg 
deze oproep in het belang van uw 
eigen gezondheid en die van uw 
medemens.

Veiligheidsmaatregelen
Verder gelden ook de volgende 
maatregelen op de markt:

	Het openbaar toilet is gesloten 
voor publiek.

	Eet en drink niet op het
 marktplein.
	Houd anderhalve meter
 afstand van elkaar en van
  onze marktlieden.
	Ga niet in groepjes bij elkaar 

staan.
	Voorkom drukte bij de kramen. 
	Betaal bij voorkeur met pin-

pas/smartwatch/ of mobiele 
telefoon.

	Blijf thuis als u verkouden 
bent, of koorts of griepver-
schijnselen heeft.

	Gebruik papieren zakdoekjes, 
en nies in uw elleboog.  ■

Zitting centraal stembureau voor vaststellen kandidatenlijsten

Op 4 februari 2022 komt het 
centraal stembureau bij elkaar 
om de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
vast te stellen. Dit gebeurt in een 
openbare zitting die om 10.00 
uur begint.

Wilt u erbij zijn?
De openbare zitting is in de 
raadzaal van het tijdelijke ge-
meentehuis aan de Hietweide-

weg 20 in Twello. Tijdens deze 
zitting beslist het centraal stem-
bureau over de geldigheid van de 
ingediende kandidatenlijsten, de 
kandidaten op de lijst en de aan-
duidingen. Ook krijgen de kan-
didatenlijsten in deze zitting een 
lijstnummer. U bent van harte 
welkom om hierbij aanwezig te 
zijn. U kunt zich hiervoor aan-
melden door een e-mail te sturen 
naar verkiezingen@voorst.nl 

Bezwaar maken 
Tijdens de zitting kunt u bezwaar 
maken. Na de zitting maakt het 
centraal stembureau een proces-
verbaal. De bezwaren die binnen 
komen tijdens de zitting worden 
in het proces-verbaal vermeld. 
Het proces-verbaal wordt gepu-
bliceerd op www.voorst.nl en ter 
inzage gelegd in het gemeente-
huis aan de Hietweideweg 20 in 
Twello.   ■


