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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Openbare vergadering gemeenteraad met 
overhandiging manifest

maandag 14 juni vanaf 9.30 uur (let op: afwijkende aanvangstijd) 
en de voortzetting daarvan op maandag 21 juni om 19.30 uur, 
digitaal via livestream te volgen

De raadsvergadering op maandag 14 juni 2021 begint om 10.00 uur in de och-
tend. Voorafgaand aan de raadsvergadering is om 9.30 uur de overhandiging 
van een manifest. Jongeren Milieu Actief biedt het manifest voor klimaatrecht-
vaardigheid aan. U kunt live meekijken. 

Deze raadsvergadering vormt de start van één van de hoogtijdagen in de lokale 
democratie. De fracties bespreken onder meer de prioriteitennota en geven een 
algemene beschouwing op het jaar 2022. Op 21 juni 2021 is het vervolg van 
deze bijeenkomst. Dan vindt het finale debat over de hoofdlijnen van het toe-
komstige beleid in Voorst plaats.

De overhandiging en de raadsbijeenkomst zijn via de raadskalender op 
https://voorst.raadsinformatie.nl live in beeld en geluid te volgen als u op ‘Live’ 
klikt. Om de stukken te bekijken, klikt u in de kalender op de raadsvergadering 
van 14 juni 2021.

Doel
Deze raadsvergadering staat vooral in het teken van de algemene beschouwin-
gen op de prioriteitennota. De fracties maken daarmee duidelijk wat zij voor de 
toekomst van de gemeente Voorst belangrijk vinden. Tijdens de ronde-tafelge-
sprekken zijn de onderwerpen eerder beeldvormend besproken. 
Vanwege het vertrek van een raadslid zal een commissie de geloofsbrieven van 
een nieuw benoemd raadslid onderzoeken. 

Agenda
 Instellen commissie die de geloofsbrieven onderzoekt
 Verlengen van het contract met de accountant
 Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 19 mei 2021
 Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomsten 31 mei en 7 

juni 2021
 Onderzoek geloofsbrieven 
 Beëdiging van een nieuw raadslid 
 Afscheid van mevrouw V.C.J. Groothuis - Beijer
 Algemene politieke beschouwingen 
 Jaarstukken 2020 gemeente Voorst
 Krediet voor het vervangen van een brug in Klarenbeek
 Werkwijze raad en aanschaf audiovisuele middelen 
 Voortgangsbericht 2022 gemeente Voorst
 Prioriteitennota 2022-2025 gemeente Voorst
 Beschermd Thuis 2030
 Verlenging aandeelhouders overeenkomt Leisurelands c.a.
 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en 
 Oost Gelderland
 Begrotingen gemeenschappelijke regelingen
 a. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland; begroting 2022 en 
  jaarstukken 2020
 b. Regio Stedendriehoek; begroting 2022
 c. GGD Noord- en Oost-Gelderland; begroting 2022 en jaarstukken 2020
 d. PlusOV; begroting 2022, kadernotitie 2022 en jaarstukken 2020
 e. Omgevingsdienst Veluwe en IJssel; begroting 2022 en jaarstukken 2020
 f. Tribuut: Toekomstplan met begroting 2022-2025, eerste 
  begrotingswijziging 2021 en jaarstukken 2020
 
De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. De gemeenteraad 
kan dan nog wijzigingen aanbrengen in de onderwerpen of de volgorde van 
behandeling. Tijdens een raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten 
over de onderwerpen waarover het finale debat is gevoerd. Over een deel van de 
voorstellen gaan de raadsleden niet in debat. Over deze besluitrijpe voorstellen 
neemt de raad een besluit zonder finaal debat.

 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor bie-
den de ronde-tafelgesprekken wel ruimte. De gemeenteraad houdt als regel twee 
weken voor de raadsvergadering ronde-tafelgesprekken. 

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op www.voorst.nl 
direct bij de vergaderstukken van de raadsvergadering van maandag 
14 juni en maandag 21 juni te komen. Deze staan ook op  
https://voorst.raadsinformatie.nl  en in de (gratis) app Politiek  
Portaal Publieksapplicatie.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Benader hiervoor de raadsleden, praat mee in 
de ronde-tafelgesprekken of stuur een e-mail of brief naar de raad: 
raad@voorst.nl of Postbus 9000, 7390 HA Twello. De gemeenteraad heeft een  
twitteraccount: @RaadVoorst. 
Door de richtlijnen voor het coronavirus kunt u op dit moment alleen telefonisch of 
per e-mail contact opnemen met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal. De manier van 
vergaderen is afhankelijk van de actuele situatie met het coronavirus. Houd daarvoor 
www.voorst.nl in de gaten.
De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt digitaal vergade-
ren mogelijk. U kunt digitale vergaderingen live volgen (beeld + geluid) via  
https://voorst.raadsinformatie.nl als u in de kalender op de vergadering klikt en 
daarna op ‘live’. 
 maandag 14 juni vanaf 9.30 uur aanbieding Manifest voor klimaatrechtvaardigheid
 maandag 14 juni vanaf 10.00 uur raadsvergadering (digitaal) afwijkend tijdstip!
 maandag 21 juni vanaf 19.30 uur raadsvergadering (digitaal)

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling 
 Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.hafkamp@voorst.nl , 
 06-53 11 65 06
 Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, e.deweerd@voorst.nl , 
 06 13 46 48 23
 Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.grevinga@voorst.nl , 
 06-15 41 54 47
 Jürgen Wolff van Wülfing, fractievertegenwoordiger, j.wolffvanwulfing@voorst.nl , 

06 43 90 39 27,
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl , 0571-23 82 62
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl , 06-50 66 66 01
 Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, m.suelmann@voorst.nl , 

06-37 31 54 22

Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie 
over de raadsleden.

E-mail service raadsstukken
De raad biedt een e-mail service. Vraag deze e-mail service aan door een e-mail 
naar raad@voorst.nl te sturen, dan ontvangt u voortaan een e-mail met een directe 
link naar de vergaderstukken. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier Bernadette Jansen: 
0571-27 92 17 of locogriffier Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87.

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
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl onder Beleid & re-
gelgeving en ga naar de pagina 
Bekendmakingen. Daar vindt u 
een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u het niet eens met het besluit? In 
de tekst van de bekendmaking/
publicatie staat of het mogelijk 
is om een inspraakreactie, ziens-
wijze, bezwaarschrift of beroep-
schrift in te dienen. En zo ja, tij-
dens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekendma-
king/publicatie niet op overheid.nl 
staan? Neem dan gerust contact op 
met de gemeente Voorst: 0571-27 
99 11. Wij helpen u graag.

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële bekendmakingen van de 
gemeente Voorst inzien? Dat is 
mogelijk op overheid.nl. 

LET OP: door een landelijke sto-
ring in de app 'Over uw buurt' ko-

men niet alle berichten via deze 
app goed door. Daarom adviseren 
wij u om voorlopig geen gebruik te 
maken van de app 'Over uw buurt'.

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-
mailservice. Met enkele stappen 
schrijft u zich in. U ontvangt dan 
dagelijks per e-mail een overzicht 
van besluiten en andere berich-
ten die onder meer gemeenten, 
provincies en waterschappen via 
overheid.nl publiceren. U stelt 
het type bericht in en van welke 
organisatie u deze berichten wilt 

ontvangen. Daarbij is het ook 
mogelijk een afstand ten opzich-
te van uw adres aan te geven. U 
krijgt dan bericht over de actuele 
locatiegebonden bekendmakin-
gen/publicaties binnen de door u 
aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Door de corona-uitbraak behan-
delen wij bouwplannen zoveel 
mogelijk digitaal. 

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplannen) 
maken we op voorst.nl bekend.

Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Door de corona-uit-
braak kunt u daar helaas tijdelijk 
niet bij aanwezig zijn. Een tele-
fonische toelichting geven mag 
natuurlijk wel.

Houd er als derde-belangheb-
bende rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn in een welstandsvergadering.

De gemeente Voorst geeft op overheid.nl dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm vol-
ledig weer. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties die 
wij al op overheid.nl hebben geplaatst.

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 31 mei 2021 tot en met 
vrijdag 4 juni 2021.

Bekendmakingen

Week 23: 09-06-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Appenseweg 23 in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
27/05/21

Z-21-04936_2021-32943

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Wilpsedijk in Wilp Ontwikkeling vrijliggend fietspad Ontwerp NL.IMRO.0285.20299-OW01

Omgevingsvergunning

Beekzichtweg 44C in Voorst Uitbreiden bedrijfspand Vergunning verleend SXO-2021-0174

Bekendijk 2 in Terwolde Verbouw boerderij tot woonboerderij Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0185

Breestraat 48N in Voorst Herbouwen woning Vergunning verleend SXO-2021-0207

Dalkweg ong. Klarenbeek Kappen eikenboom Vergunning verleend SXO-2021-0324

Enkweg 11 in Voorst Bouwen schuur met overkapping Vergunning verleend SXO-2021-0280

Enkweg 4 in Voorst Kappen kastanjeboom Vergunning verleend SXO-2021-0267

Hackfortweg 41 in Twello Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2021-0347

Holthuizerstraat 12 in Twello Kappen 3 bomen Vergunning verleend SXO-2021-0300

Hoofdweg 34 in Klarenbeek Snoeien esdoorn Vergunning verleend SXO-2021-0319

Korte Ennestraat in Steenenkamer  
(WIL00 A 2023)

Plaatsen tunnelkas Aanvraag ontvangen SXO-2021-0343

Middendijk 32 in Nijbroek Plaatsen zonnepanelen Vergunning verleend SXO-2021-0266

Oude Rijksstraatweg 12 in Twello Renoveren kap woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0341

Plutopad en Parallelweg in Twello Kappen 3 bomen Vergunning verleend SXO-2021-0323

Rijksstraatweg 17 in Wilp Aanbrengen isolatie op buitenmuren en dak Aanvraag ontvangen SXO-2021-0339

Rijksweg A1 De Paal 931 in Wilp Realiseren 2 elektra fastchargers met powerunits en 
transformator

Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0245

Terwoldseweg 5 in Twello Kappen boom Vergunning verleend SXO-2021-0248

Tienmorgen 3 in Wilp Bouwen ligboxenstal Proceduretermijn opgeschort SXO-2021-0098

Uiverstraat 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 
en 38 in Teuge

Bouwen 10 woningen Vergunning verleend SXO-2021-0217

Vaassenseweg ong. in Terwolde Uitvoeren groot onderhoud muziektent Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0244

Vijverweg 2 in Klarenbeek Kappen 2 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0350

Wagnerhof 13 in Twello Kappen esdoorn Vergunning verleend SXO-2021-0261

Zonnenbergstraat 41 in Wilp Bouwen schuurwoning en aanleggen uitrit Vergunning verleend SXO-2021-0348

Zutphenseweg 17 in Klarenbeek Kappen 6 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0342

Sloopmelding

Achterhoekseweg 8 in Wilp Verwijderen asbest golfplaten schuur Melding ontvangen SXO-2021-0356

Middelste Hoeven 2 in Twello Verwijderen en afvoeren asbest rookkanaal Melding ontvangen SXO-2021-0354

Rembrandtstraat 32 in Twello Verwijderen asbest dakbeschot woning Melding ontvangen SXO-2021-0349

Zeedijk 5A in Terwolde Verwijderen asbest dakbedekking schuur Melding ontvangen SXO-2021-0352

Zuiderlaan 11 in Twello Verwijderen asbest dakplaten schuur Melding ontvangen SXO-2021-0346
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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

Parkeren bij het gemeentehuis
 

Heeft u een afspraak gemaakt 
en komt u met de auto naar het 
gemeentehuis? Maak dan alleen 
gebruik van de parkeerruimte bij 

het gemeentehuis die voor be-
zoekers gereserveerd is. Deze 
parkeermogelijkheden staan met 
borden aangegeven: 

	parkeerruimte dicht bij het ge-
bouw aan de achterzijde,

	parkeerruimte aan de zijkant 
van het gebouw. 

Als u Jupiter 2  in Twello in-
voert in uw navigatie, dan komt 
u vanzelf bij de parkeerruimte 
van het gemeentehuis uit. Het 
is niet toegestaan om uw auto 
bij aangrenzende bedrijven te 
parkeren.  ■

Eénrichting looproute op de weekmarkt

 
Tijdens de vrijdagmarkt in Twel-
lo moeten bezoekers zich nog 
steeds aan de éénrichting loop-
route houden. Deze looprichting 
staat met bewegwijzering aan-
gegeven. Op deze manier is het 
gemakkelijker om een veilige af-
stand van elkaar te houden.

Bezoek de weekmarkt 
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  anderha l ve  me-
ter 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, 
koorts of griep heeft.

	Gebruik papieren zakdoekjes, 
en nies in uw elleboog.  ■

Naar het gemeentehuis? Maak altijd eerst (online) een afspraak

Het gemeentehuis is alleen op 
afspraak geopend. Dit is nodig 
om verspreiding van het coro-
navirus te voorkomen. Online en 
telefonisch zijn we gewoon be-
reikbaar. Maak eerst online een 
afspraak op voorst.nl of telefo-
nisch om langs te komen. Zon-
der afspraak naar het gemeen-
tehuis gaan heeft geen zin. De 
medewerkers mogen u dan niet 
helpen. 

Regel het online op 
voorst.nl
Veel producten kunt u online op 
voorst.nl regelen. Bijvoorbeeld 
een uittreksel Basisregistratie 
of uw verhuizing. Verloopt uw 
product binnen twee weken? Of 

is het absoluut noodzakelijk dat 
u in persoon langskomt om een 
product aan te vragen? Maak dan 
eerst online op voorst.nl of tele-
fonisch een afspraak met ons. U 
kunt nu ook digitaal een afspraak 
maken voor de bouwbalie van de 
gemeente Voorst op voorst.nl

Regel tijdig uw reisdocu-
ment
Overweegt u een buitenlandse 
vakantie? Denk dan ook aan een 
geldig reisdocument! Vaak rea-
liseren mensen zich pas op het 
laatste moment dat hun reisdo-
cument (bijna) verlopen is. Door 
de corona maatregelen werken 
wij alleen op afspraak. Dit zorgt 
voor langere wachttijden. Ver-
geet daarom niet om tijdig een 
nieuw reisdocument aan te vra-
gen. Het kost u namelijk extra 
geld wanneer u een spoeddocu-
ment of zelfs een nooddocument 
moet aanvragen.

Burgerzaken weer op 
maandagavond open
Sinds 31 mei is Burgerzaken weer 
iedere maandagavond van 17.00 
tot 20.00 uur geopend. Ook tijdens 
de avondopenstelling werken wij 

uitsluitend op afspraak. Plan dus 
op tijd uw afspraak online of te-
lefonisch. Zonder afspraak mogen 
de medewerkers u niet helpen. 
Dit geldt ook voor het afhalen van 
documenten.

Frontoffice CJG en MN-
Voorst
Ook de frontoffice van het Maat-
schappelijk Netwerk Voorst (MN-
Voorst) en het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG) in het Kulturhus is 
alleen op afspraak geopend. Bel 
eerst als u langs wilt komen. Zon-
der afspraak naar het Kulturhus 
gaan heeft geen zin, omdat de me-
dewerkers u dan niet mogen hel-
pen. De frontoffice is telefonisch 
gewoon bereikbaar. 

Heeft u een vraag aan de gemeen-
te? Regel het online op voorst.nl . 
Wilt u langskomen? Maak eerst een 
afspraak op voorst.nl of bel 0571-
27 99 11.

Heeft u een vraag aan het MNV? Bel 
de frontoffice MNV: 0571-74 51 11

Heeft u een vraag aan het CJG? 
Bel de frontoffice CJG: 
0571-74 51 50 ■  

Vernieuwende woonvormen

Op verschillende plekken in Ne-
derland wordt geëxperimenteerd 
met vernieuwende woonvormen. 
Het bekendste woonconcept zijn 
de Tiny Houses. Ook andere in-
novatieve concepten zijn in ont-
wikkeling. Het gaat vaak om een 
combinatie van; kleiner wonen, 
duurzaam wonen, tijdelijk wonen, 
wonen met zorg of vormen van 
groepswonen met gedeelde voor-
zieningen. Andere vormen van klein 
wonen noemen we ook wel micro-
wonen, daarbij gaat het om vaste 
woonruimte. Deze woonvorm is in-
teressant voor kleine huishoudens 
vanwege de betaalbaarheid.

Ook in de gemeente Voorst is 

er aandacht voor vernieuwende 
woonvormen. De gemeenteraad 
heeft het college de opdracht ge-
geven onderzoek te doen naar de 
belangstelling, behoefte, wense-
lijkheid, locaties en voorwaarden 
in de gemeente Voorst. Dit heeft 
geresulteerd in het onderzoek 
’50 m2 geluk, een onderzoek 
naar Tiny Houses in de gemeente 
Voorst’.

Bent u benieuwd naar de uitkom-
sten van het onderzoek? Op: 
https://www.voorst.nl/wonen-bouw-
verbouw/wonen/vernieuwende-
woonvormen  staat meer informa-
tie en kunt u ook het onderzoek 
downloaden.  ■

Ontwerpbestemmingsplan vrij liggend fietspad Wilpsedijk ter inzage

De provincie Gelderland heeft een 
ontwerp opgesteld voor een vrij 
liggend fietspad langs de Wilpse-
dijk (N790) tussen Wilp en Deven-
ter. Het fietspad zorgt voor een 
veiligere verbinding tussen Wilp 
en Deventer. Tegelijkertijd wordt 
de weg opnieuw ingericht met een 
nieuwe maximum snelheid van 60 
km/u. Voor de aanleg van een vrij 
liggend fietspad is extra ruimte, 
en dus een ruimtelijke procedure, 
nodig. Het college heeft daarom 
het ontwerpbestemmingsplan 
vastgesteld en ter inzage gelegd.

Een betere verkeersveilig-
heid
Het college werkt samen met de 
provincie aan het verbeteren van 

de verkeersveiligheid. Al sinds 
2013 wordt er nagedacht over 
een oplossing voor de verkeers-
onveiligheid op de Wilpsedijk, en 
dan vooral voor de fietsers. In 
het ontwerp komt het fietspad 
boven op de dijk te liggen, aan 
de westzijde van de dijk. Dat is 
veiliger dan een fietspad onder 
aan de dijk of door de Uiterwaar-
den. Fietsers krijgen voorrang ten 
opzichte van het verkeer dat hen 
kruist bij zijwegen. Daarnaast 
wordt de snelheid van het gemo-
toriseerd verkeer verlaagd naar 
60 km/u en wordt de inrichting 
daar ook op aangepast. Tussen 
de rijbaan en het fietspad komt 
een haag, waarmee het dijkland-
schap wordt versterkt. Kijk voor 

meer informatie over het defini-
tieve ontwerp op www.gelderland.
nl/N790

Reageren ontwerpbestem-
mingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan 
en de bijbehorende stukken lig-
gen vanaf 10 juni 2021 voor een 
periode van zes weken ter in-
zage. Tijdens de inzageperiode 
kan iedereen een zienswijze naar 
voren brengen. Een schriftelijke 
zienswijze mailt u naar raad@
voorst.nl onder vermelding van 
‘Bestemmingsplan Wilpsedijk 
N790’. Neem voor een monde-
linge zienswijze contact op met 
de gemeente Voorst. Meer infor-
matie: www.voorst.nl/N790   ■
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Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX  TWELLO 
0571-27 99 11

www.twitter.com/gemeente_voorst WhatsApp: 06 – 21 65 44 44www.facebook.com/gemeentevoorst

Telefonisch bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag 08.30-14.00 uur. Burgerzaken is ook 
op maandagavond telefonisch bereikbaar 
17.00-20.00 uur.
Burgerzaken is alleen op afspraak geopend 
voor het aanvragen en ophalen van pas-
poort, ID-kaart en rijbewijs en voor het 
aangifte doen van geboorte en overlijden. 

Telefonisch bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag 
08.30-12.30 uur. 

Tijdelijke locatie 2:
Sociaal domein 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW  TWELLO 
0571-74 51 11

NL-Alert testbericht ontvangen? 
Praat erover met uw buren
Ontving u het NL-Alert testbericht 
op maandag 7 juni? Dan weet u 
hoe het is om een NL-Alert te 
ontvangen. Toch is het ontvan-
gen van het NL-Alert testbericht 
niet voor iedereen vanzelfspre-
kend. Sommige mensen denken 
dat de ‘vaste lijn’ voldoende is 
om bereikbaar te zijn, en hebben 
hun mobiele telefoon uitstaan. Of 
zeggen: “Als ze mij nodig hebben, 
dan weten ze me wel te vinden.” 

Herkent u dit bij mensen 
in uw buurt? 
Het kan belangrijk zijn om altijd 
bereikbaar te zijn. Een NL-Alert 
krijgen we namelijk niet zomaar. 
Dan is het wel een veilig idee om 
te weten dat ook de mensen in 
uw buurt op de hoogte zijn. Ook 
zij weten zo wat er aan de hand 
is, en wat zij moeten doen. Bent 
u de buurtbewoner die de meeste 
buren wel kennen? Ga het gesprek 
met uw buren aan. En geef uw bu-
ren deze boodschap mee: ‘Laad 
‘m op, en laat ‘m aan. 

Ga het gesprek aan
Mochten uw buren niet altijd be-
reikbaar willen zijn, dan kunt u 
aangeven dat u hen informeert 
bij een noodsituatie. Ook kunt u 
aangeven dat het wegleggen van 
de mobiele telefoon een goede 
optie kan zijn, bijvoorbeeld in een 
andere kamer of in een lade. Het 
harde, doordringende geluid van 
NL-Alert verschilt van een gewoon 
bericht en is goed hoorbaar, ook 
op meer afstand.

Het belang van NL-Alert
NL-Alert is het alarmmiddel van 
de overheid dat u waarschuwt en 

informeert over noodsituaties. 
Denk aan een grote brand, gif-
wolk of onverwacht noodweer. In 
een NL-Alert staat uitgelegd wat 
er aan de hand is, wat u moet 
doen en waar u meer informatie 
en updates kunt vinden. Ontvangt 
u een NL-Alert op uw mobiele te-
lefoon? Dan weet u meteen wat er 
bij u in de buurt aan de hand is, 
wat u moet doen en hoe u ande-
ren hierbij kunt helpen.

Over de campagne
Om beter te waarschuwen en 
te informeren bij noodsituaties, 
start de overheid de campagne 
‘Laad ‘m op en laat ‘m aan’. De 
campagne stimuleert mensen om 
hun mobiele telefoon aan te laten 
staan zodat zij een NL-Alert altijd 
kunnen ontvangen. Kijk op www.
nl-alert.nl  voor meer informatie 
over NL-Alert. Deze campagne is 
mede mogelijk gemaakt dankzij 
een subsidie van het Fonds voor 
interne veiligheid van de Europese 
Unie in het kader van ‘Balancing 
Security and Mobility’.  ■

Militaire oefeningen

Van 12 tot en met 18 juni orga-
niseert de Koninklijke Landmacht 
een militaire oefening voor de een-
heid 41 afdeling Artillerie. Aan deze 
oefening die zich afspeelt in delen 
van de provincies Drenthe, Over-
ijssel en Gelderland, doen 90 mi-
litairen mee. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van 35 wielvoertuigen.  
En van 14 tot en met 18 juni or-
ganiseert de Koninklijke Land-
macht een militaire oefening voor 
de Verbindingsdienst. Deze ver-
bindingsoefening speelt zich af in 
delen van de provincies Flevoland, 
Gelderland en Overijssel. Aan deze 
oefening doen circa 40 militairen 
mee en maken hierbij gebruik van 
15 wielvoertuigen. 

Oefening artillerieonder-
steuning van 12 tot en met 
18 juni
41 Afdeling Artillerie draagt zorg 
voor de artillerieondersteuning aan 
de eenheden te velde. Tijdens de 
oefening vinden de volgende acti-
viteiten plaats:
	De militairen uit ‘t Harde oe-

fenen de vuursteunketen en 
vuursteunprocedures;

	De eenheid verdeeld zich over 
het gehele oefengebied en ver-
mijdt de bebouwde kom;

	De Artillerie waarnemers (Fen-
nek) geven fictieve doelen door 
aan het vuurleidingscentrum;

	Het vuurleidingscentrum (Boxer) 
draagt zorg voor gesimuleerde 
vuurafgifte op betreffende doel;

	Gedurende de oefening wordt 
van locaties gewisseld. Er wordt 
GEEN gebruik gemaakt van (oe-
fen)munitie. 

De militairen maken tijdens de oe-
fening in principe alleen gebruik van 
openbare wegen, paden en terrei-
nen en vragen vooraf toestemming 
aan de rechtmatige eigenaar of be-
heerder van het terrein, als er toch 
niet openbare wegen, paden en ter-
reinen gebruikt worden. De militai-
ren doen er alles aan om overlast en 
hinder voor derden te voorkomen. 

Verbindingsoefening van 14 
t/m 18 juni
Tijdens de verbindingsoefening vin-
den de volgende activiteiten plaats:
	De eenheid richt op meerdere 

locaties in het genoemde gebied 
verbindingsposten in;

	Door het uitzenden van radio-
berichten en het uitpeilen van 
de radiosignalen, bepalen zij 
elkaars positie; 

	 Een verbindingspost bestaat 
uit 2 à 3 x voertuig en 4 à 5 
personen; 

	 Er wordt gedurende de oefening 
van locaties gewisseld;

	De militairen zijn bewapend, er 
wordt geen gebruik gemaakt van 
munitie of oefenmunitie. 

De militairen maken tijdens de oe-
fening alleen gebruik van openbare 
wegen, paden en terreinen. Als er 
niet openbare wegen, paden en ter-
reinen gebruikt worden, vragen de 
militairen vooraf toestemming aan 
de rechtmatige eigenaar of beheer-

der van het terrein. De militairen 
doen er alles aan om overlast en 
hinder voor derden te voorkomen.

COVID-19
De Koninklijke Landmacht maakt 
deel uit van de groep van vitale or-
ganisaties en functies om Neder-
land te laten blijven functioneren. 
De Landmacht moet daarom al die 
tijd gereed zijn om een noodzake-
lijke bijdrage aan de samenleving 
te blijven leveren. En ook om de 
voorbereidingen van diverse mis-
sies te garanderen. Tegelijkertijd 
moet de Landmacht verdere piek-
besmetting van COVID-19 binnen 
de Landmacht voorkomen. De richt-
lijnen van de Rijksoverheid moeten 
daarom ook, zo veel als mogelijk, 
gevolgd worden. 

Schaderegeling
Als er, ondanks alle voorzorgsmaat-
regelen, schade door de oefening 
ontstaan is, kunt u dit, onder ver-
melding van zoveel mogelijk gege-
vens (zoals: de eenheid, kenteken 
voertuig, datum en tijd, plaats, soort 
schade) melden aan:
 
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/
Sectie Claims
Postbus 90004, 3509 AA Utrecht
030 – 21 80 420, 
jdvclaims@mindef.nl  ■

Uitnodiging digitale bijeenkomsten WWL-plan (randweg Twello)

De gemeenteraad heeft op 25 
januari 2021 het raadsvoorstel 
rond de randweg Twello en de 
maatregelen aan het spoor aan-
genomen op voorwaarde van een 
aantal afspraken. De plannen 
rondom de randweg Twello en de 
maatregelen aan het spoor maken 
onderdeel uit van het integrale en 
gebiedsgerichte plan, het ‘Woon-
Werk-Leef plan’ (WWL-plan). 

Het WWL-plan is in samenwerking 
met ProRail opgesteld en draagt 
bij aan een aantrekkelijk en duur-
zaam woon- en werkklimaat en 

meer veiligheid op de weg en op 
het spoor in de gemeente Voorst. 
De doortrekking van de randweg 
Twello met een nieuwe onder-
doorgang onder het spoor, en de 
veiligheidsmaatregelen op het 
spoor zijn de kern van het plan. 
De doelen en ambities van het 
plan zijn:
	een verbetering van het woon- 

en leefklimaat in Twello en in 
de buitengebieden van Voorst 
en Klarenbeek;

	een veiliger spoor- en wegen-
net voor treinreizigers, ver-
keersdeelnemers, inwoners en 

recreanten;
	een impuls voor het lokale ves-

tigingsklimaat voor bedrijven.

Het WWL-plan is een ambitieus 
plan en nog niet in beton gego-
ten. De omgeving willen we graag 
meenemen om tot de meest opti-
male en gedragen keuzes te ko-
men voor de uiteindelijk te nemen 
maatregelen. De plannen in het 
WWL-plan bestrijken een relatief 
groot geografisch gebied. Daar-
om organiseren wij een aantal 
gebiedsgerichte digitale bijeen-
komsten ingedeeld naar een clus-

ter van overwegen. Tijdens deze 
bijeenkomsten informeren wij 
belangstellenden over de inhoud 
van het plan, en wat dat concreet 
betekent voor de overwegen. Er 
is een mogelijkheid tot het stel-
len van vragen en inbrengen van 
ideeën.

Digitale bijeenkomsten op 
15 en 16 juni 2021
	Dinsdagavond 15 juni 2021: 

Overwegen van de Dernhorst-
laan en de Holthuizerstraat.

	Woensdagavond 16 juni 2021: 
Overwegen van de Molen-

straat, de Stationsstraat en de 
Domineestraat.

Hoe neemt u deel aan de 
digitale bijeenkomsten?
Graag nodigen wij u van harte 
uit om digitaal de bijeenkomsten 
bij te wonen. Het is tot 15 juni 
2021 mogelijk om u via voorst.
nl/westelijke-randweg-twello 
aan te melden voor deelname 
aan de digitale bijeenkomsten. 
U ontvangt dan een link naar de 
digitale bijeenkomst. Meer infor-
matie en alle documenten: voorst.
nl/westelijke-randweg-twello  ■


