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De gemeente Voorst feliciteert…

Keukentafelgesprekken hoe doen wij dat in Voorst?

Afgelopen vrijdag bracht Peter 
Drenth, gedeputeerde van de 
provincie Gelderland, samen met 
een aantal van zijn collega’s een 
werkbezoek aan de gemeente 
Voorst. Peter Drenth is onder 
andere verantwoordelijk voor 
landbouw, natuur en landschap. 
Eén van de gespreksonderwerpen 
was ‘de keukentafelgesprekken’ 
tussen boeren en onafhankelijke 
agrarische coaches. Deze keu-
kentafgesprekken zijn onlangs 
gestart. 

Gesprek over mogelijke 
vraagstukken op het 
boerenbedrijf
Peter Drenth toonde veel belang-
stelling voor de onlangs gestarte 
keukentafelgesprekken in de ge-
meente Voorst. Monique Loeters 
van de gemeente benadrukte 
het belang van deze gesprekken 
tussen boeren en onafhankelijke 
agrarische coaches: “Wij bieden 
als gemeente agrariërs de moge-
lijkheid om met een onafhanke-
lijke ervaren coach in gesprek te 
gaan over mogelijke vraagstukken 
die zij tegenkomen op het boe-
renbedrijf. Daarnaast verwacht de 

gemeente Voorst op basis van de 
anonieme uitkomsten van de ge-
sprekken een beter beeld krijgen 
van wat er speelt in het landelijk 
gebied. De wens is dat de keuken-
tafelgesprekken aanknopings-
punten vanuit de sector bieden, 
richting een verbrede landbouw 
met toekomstperspectief voor de 
agrariërs”. Peter Drenth hoopt dat 
ook andere gemeenten in de regio 
het voorbeeld van de keukenta-
felgesprekken van de gemeente 
Voorst zullen volgen.

Kansen voor lokale 
producten
Albert en Corrie Wassink van De 
Kolke in Voorst ontvingen de ge-
deputeerde op hun boerderij. De 
Kolke is een agrarisch bedrijf waar 
streekproducten worden gepro-
duceerd. Ook is er een boerde-
rijwinkel en plaats voor campers. 
Na een korte rondleiding over het 
boerenerf was er koffie aan de 
keukentafel. Peter Drenth wilde 
alles weten over de teelt van cran-
berries. Ook werd stilgestaan bij 
de kansen voor lokale producten 
en de verbreding naar agrotoe-
risme als extra verdienmodel. 

Pantry in Wilp
Peter Drenth bracht ook een be-
zoek aan de Pantry in Wilp. De 
pantry is de eerste onbemande 
streekwinkel in Voorst waar agra-
rische producten uit de omgeving 
te koop zijn. De producten wor-
den lokaal geproduceerd en gele-
verd. Peter Drenth was benieuwd 
hoe de pantry een bijdrage aan de 
leefbaarheid van het buitengebied 
kan leveren. En of dit model mis-
schien ook op te schalen is naar 
andere plekken in Gelderland. 
Lukas Lagerweij van de Pantry in 
Wilp reageerde hierop dat er al 
meerdere gesprekken gaande zijn 
voor pantry’s op andere plaatsen 
in Gelderland. Peter Drent was 
enthousiast en denkt graag mee 
in deze opschaling.  ■

Eénrichting looproute op de weekmarkt

Tijdens de vrijdagmarkt in 
Twello moeten bezoekers 
zich aan de éénrichting loop-
route houden. Deze looprich-
ting staat met bewegwijzering 
aangegeven. Op deze manier 
is het gemakkelijker om een 
veilige afstand van elkaar te 
houden.

Bezoek de markt alleen
Bezoek de markt zoveel mo-
gelijk alleen, dus niet in gezel-
schap. Volg deze oproep in het 

belang van uw eigen gezond-
heid en die van uw medemens.

Veiligheidsmaatregelen
Verder gelden ook de volgende 
maatregelen op de markt:

	Het openbaar toilet is geslo-
ten 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 zakdoek-

jes, en nies in uw 
 elleboog.  ■

Onjuist aanslagbiljet gemeentebelasting?
bel naar Tribuut als u denkt dat uw aanslagbiljet niet klopt

U heeft kortgeleden het aanslag-
biljet gemeentebelastingen ont-
vangen. Bent u het niet eens met 
de vastgestelde WOZ-waarde van 
uw woning of bedrijfspand? Neem 
dan contact op met Tribuut be-
lastingcentrum. Het is belangrijk 
dat uw WOZ-waarde klopt. Daar-
om kijkt een taxateur graag met u 
mee om de WOZ-waarde, als dat 
nodig is, aan te passen. Dit kost 
u niets. Ook met andere vragen 
over de gemeentebelasting kunt 
u Tribuut bellen.  

Let op: u kunt tot vijf weken ná 
dagtekening van uw aanslagbiljet 
een belafspraak maken. De datum 

van de dagtekening vindt u aan de 
rechterzijde van aanslagbiljet. 

Contact met Tribuut
Op www.tribuut.nl staat meer in-
formatie over de gemeentebelas-
ting. U kunt Tribuut bereiken van 
maandag tot en met donderdag 
van 08.30 uur tot 17.00 uur en 
op vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 
uur: 055-580 22 22. ■

Advies bij rioolverstopping

In de gemeente Voorst zijn er 
twee soorten rioleringen: vrijver-
valriolering (voornamelijk in de 
kernen) en drukriolering (in het 
buitengebied). In dit artikel ad-
viseren we u wat te doen bij een 
rioolverstopping (afhankelijk van 
het soort riolering). 

Vrijvervalriolering
Heeft u een rioolverstopping bij 
een vrijvervalriolering? Zoek het 
ontstoppingsstuk in de riolering 
(ligt meestal op de grens van 
gemeentelijk- en particulier ter-
rein) en graaf deze vrij. Vragen? 
Bel gerust de gemeente: 0571- 27 
98 42.

Wanneer het ontstoppingsstuk 
vrij gegraven is, zijn er twee 
mogelijkheden:
1. De rioolbuis staat ter plaatse 

van het ontstoppingsstuk vol met 
water: er is een verstopping in de 
leiding op gemeentegrond. Bel 
in dit geval de storingslijn van 
de gemeente: 0571-27 37 60. 
2. De rioolbuis staat ter plaatse 
van het ontstoppingsstuk niet vol 
met water: de verstopping is dan 
op particulier terrein, tussen het 
ontstoppingsstuk en de riolering, 
binnen het gebouw. De bewo-
ner/eigenaar van het pand moet 
in dit geval zelf de verstopping 
oplossen of hiervoor een bedrijf 
inschakelen. 

Drukriolering
Afvalwater bij panden in het bui-
tengebied wordt via kleine gema-
len weggepompt. Bij problemen 
met de afvoer van het afvalwater 
belt u de storingslijn van de ge-
meente Voorst: 0571-27 37 60.  ■

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

Saar Boerkamp! 
 
Op 12 februari won Saar Boer-
kamp de kwartfinale van de Na-
tionale Voorleeswedstrijd. Zij 
las in de bibliotheek in Twello 
voor uit het boek ‘Floortje in het 
timmerdorp’. 

Wij wensen Saar veel succes tij-
dens de regionale finale!  
 


