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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Ronde-tafelgesprekken op maandag 31 mei vanaf 18.00 uur 
(let op: afwijkend aanvangstijdstip en tijdelijk alleen digitaal!)

Maandag 31 mei 2021 houdt de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. Met 
deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde on-
derwerpen. Raadsleden stellen vragen aan insprekers en het college. Dat doen ze 
als voorbereiding op de raadsvergaderingen van 14 en 21 juni. Op 14 juni begint de 
raadsvergadering om 10.00 uur en op 21 juni om 19.30 uur. Alle gesprekken kunt u 
via https://voorst.raadsinformatie.nl live volgen (beeld + geluid). Klik hiervoor in de 
kalender op de ronde-tafelgesprekken van 31 mei 2021 en daarna op ‘live’. 

Deelnemen
U kunt digitaal deelnemen aan het ronde-tafelgesprek en uw mening geven over een 
onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden voor deelname doet u door uiterlijk 
vrijdag 28 mei 12.00 uur een e-mail naar raad@voorst.nl te sturen. De griffie ont-
vangt dat bericht graag zo snel mogelijk. Daarna neemt de griffie contact met u op. 
Stuur een e-mail met uw reactie naar raad@voorst.nl als u liever schriftelijk reageert 
op geagendeerde onderwerpen. 

Agenda maandag 31 mei 18.00 uur 
 Financiële jaarstukken 2020 van de gemeente Voorst
 De begroting en de jaarrekening zijn belangrijke stukken. Het is de gemeenteraad 

die deze financiële stukken vaststelt. De jaarrekening van de gemeente Voorst 
laat zien dat er € 143.200 minder is uitgegeven dan Voorst heeft ontvangen. Het 
voordeel komt met name door hogere inkomsten uit grondexploitaties. Het col-
lege stelt voor om dat geld voor drie doelen in reserves opzij te zetten. 

 Krediet voor het vervangen van een brug in de Oudhuizerstraat
 De brug in de Oudhuizerstaat in Klarenbeek is technisch geïnspecteerd. De inspec-

tie heeft duidelijk gemaakt dat de brug vervangen moet worden. In de begroting 
voor 2021 is voor die vervanging geen geld opgenomen. Daarom vraagt het college 
de raad nu € 100.000 ter beschikking te stellen om de brug te kunnen vervangen.

 Werkwijze raad en audiovisuele middelen
 De renovatie van het gemeentehuis gaat gestaag verder. Een werkgroep heeft 

gekeken wat in het gerenoveerde huis van de gemeente nodig is om de bestaande 
werkwijze van de raad mogelijk te maken. De werkgroep stelt onder meer voor 
om ook in het vernieuwde gemeentehuis de raadsvergaderingen en ronde-tafel-
gesprekken live uit te zenden, zodat alle inwoners mee kunnen kijken, maar ook 
de vergaderingen terug kunnen kijken. 

  Voortgangsbericht 2021 en actualiseren begroting 2021 gemeente Voorst
 De gemeenteraad bepaalt aan welke zaken de centjes van de gemeente Voorst 

worden besteed. Het voortgangsbericht 2021 maakt duidelijk of de begrote in-
komsten en de uitgaven kloppen met de werkelijkheid in 2021.

 De kosten voor de Wmo en de Jeugdhulp blijken groter te zijn dan gedacht. Het 
college verwacht voor 2021 een negatief resultaat van € 768.300. Het college zal dat 
bedrag verwerken in de meerjarenprogramma begroting. Daarnaast kijkt het college 
welke maatregelen mogelijk zijn om het hoofd te bieden aan deze ontwikkeling.

 De voortgang van preventie in de Voorster samenleving
 Voorst onder de Loep geeft sinds 2017 vorm aan preventief werken in de Voorster 

samenleving. Op de agenda van de raad staat de vijfde voortgangsrapportage. Bij dat 
rapport hoort een document dat duidelijk maakt wat het projectteam Voorst onder 
de Loep in de afgelopen jaren heeft gedaan en wat het effect van die activiteiten is.

 De (financiële) prioriteiten voor de jaren 2022-2025
 Bij de gemeenteraad rust het budgetrecht. De raad stelt vast hoeveel geld de ge-

meente Voorst waaraan besteedt. Veel van de uitgaven liggen vast. Jaarlijks kijkt 
de gemeente wat in de toekomst mogelijk is. Vanwege de grote tegenvallers is er 
weinig geld voor nieuw beleid. Het college stelt voor om alleen nieuwe dingen te 
doen als het gaat om duurzaamheid, de Omgevingswet en het programma Groen.

 Actualiseren van het kader voor Beschermd Thuis (maatschappelijke opvang)
 De gemeente Voorst is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

Wet maatschappelijke ondersteuning. Daar hoort de maatschappelijke opvang bij. 
Voorst werkt samen met vijf andere gemeenten in het realiseren van die opvang. 
Dat heeft een naam: Beschermd Thuis. Er gaat veel veranderen bij Beschermd Thuis. 
Daarom is het kader voor Beschermd Thuis aangepast na een eerdere consultatie. 
De gemeenteraad zal dat aangepaste kader bespreken. 

 Verlengen belang in Leisurelands c.a.
 De gemeente Voorst is vijf jaar geleden aandeelhouder geworden van Leisurelands. 

Leisurelands beheert 19 recreatiegebieden in Gelderland. Dat aandeelhouderschap 
zou dit jaar aflopen. Het college stelt voor om de komende vijf jaar aandeelhouder 
van Leisurelands te blijven. 

 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-
 Gelderland (VNOG)
 De gemeente Voorst is een van de gemeenten die samenwerken in de Veiligheids-

regio Noord- en Oost Gelderland. De VNOG wil de eigen spelregels veranderen. 
Een eerste versie is door een deel van de deelnemers niet akkoord bevonden. 
De VNOG heeft nu een tweede versie naar de gemeenten gestuurd. Daar mag de 
gemeenteraad zich over buigen.

 Financiën van verbonden partijen
 De gemeente Voorst werkt op verschillende terreinen samen met andere overhe-

den. Die andere overheden zijn vaak gemeentes. Deze samenwerkingsverbanden 
sturen jaarlijks hun conceptbegrotingen naar de deelnemende gemeentes. De 
gemeenteraden hebben zo de mogelijkheid om van die begrotingen iets te vin-
den. De gemeenteraad kan opmerkingen maken bij die conceptbegrotingen. De 
gemeenteraad kan op die manier wijzigingen voorstellen. Dat heet een zienswijze 
indienen. 

 Het bestuur van het samenwerkingsverband neemt daarna een besluit over de 
begroting. Dan hoort de verbonden partij duidelijk te maken wat ze vindt van die 
zienswijze. Daarnaast krijgt de gemeenteraad jaarlijks het (financiële) verslag over 
het vorige jaar van elk van de samenwerkingsverbanden. Daar kan de raad dan ken-
nis van nemen. Achter deze agendapunten staat dan vermeld ‘voorhangprocedure’.

 Op de agenda van dit ronde-tafelgesprek staan de financiële stukken van:
	  de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)
	  de Regio Stedendriehoek
	  de GGD Noord- en Oost-Gelderland
	  PlusOV
	  de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) 
	  Tribuut (belastingdienst)

Informatie
Alle stukken die betrekking hebben op deze agendapunten kunt u inzien op https://
voorst.raadsinformatie.nl of via de (gratis) app Politiek Archief (voor tablets). De QR-
code leidt uw smartphone en tablet direct naar de vergaderstukken. U kunt via https://
voorst.raadsinformatie.nl de ronde-tafelgesprekken live volgen (beeld+geluid), klik 
hiervoor op ‘live’.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Dat is mogelijk door raadsleden te benaderen, 
mee te praten in de ronde-tafelgesprekken of een e-mail of brief te sturen aan de 
raad: raad@voorst.nl , Postbus 9000, 7390 HA Twello. De gemeenteraad heeft een 
twitteraccount: @RaadVoorst. 
Vanwege de richtlijnen rond het coronavirus kunt u op dit moment alleen telefonisch 
of per e-mail contact opnemen met de 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 www.voorst.nl daarvoor in de gaten. 
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming maakt digitaal vergaderen 
mogelijk. U kunt via https://voorst.raadsinformatie.nl de digitale vergaderingen live 
volgen (beeld + geluid). Kies in de kalender de vergadering en klik daarna op ‘live’. 
	maandag 31 mei vanaf 18.00 uur ronde-tafelgesprekken (digitaal)
	maandag 14 juni   vanaf 10.00 uur raadsvergadering (digitaal) let op: vanaf 10.00 uur!
	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
	Véronique Groothuis - Beijer, fractievoorzitter CDA, 
 v.groothuis@voorst.nl , 06-15 49 44 90
	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 email service. Dankzij die service kunt u een e-mail ontvangen 
met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag de email service aan door een 
e-mail naar raad@voorst.nl te sturen. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier 
Bernadette Jansen: 0571-27 92 17 of locogriffier Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87.
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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 belang-
hebbende ook rekening mee 
dat een ingediend 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 17 mei 2021 tot en met 
vrijdag 21 mei 2021.

Bekendmakingen

Week 21: 26-05-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening
Hoek Dorpsplein-Dijkhuizenweg-Geersepad 
in Nijbroek

Klein kansspel Melding ontvangen BW-2021-0023

Kerklaan 2A in Twello (Avond)fietsvierdaagse 2021 van 21 juni 2021
 t/m 24 juni 2021 van 13 uur tot 21 uur

Toestemming verleend BW-2021-0011

Molenweg 40 in Terwolde Afscheidsbbq op 26 juni 2021 Melding ontvangen BW-2021-0026
Beleid en regelingen
Gemeente Voorst Verzamelbeleidsregels Participatiewet, IOAW, 

IOAZ en aanverwante regelingen 2021 
gemeente Voorst

Vastgesteld Z-21-04731_2021-27660

Omgevingsvergunning
Bandijk 3 in Terwolde Plaatsen tijdelijk influentwerk Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0202
Dalkweg ong. in Klarenbeek Kappen eikenboom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0324
Dernhorstlaan 7 in Twello Kappen beukenboom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0328
Duistervoordseweg 114 in Twello Aanbouwen berging met overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2021-0329
Hoofdweg 34 in Klarenbeek Snoeien esdoorn Aanvraag ontvangen SXO-2021-0319
Kadijk 24A in Terwolde Verplaatsen inrit Aanvraag ontvangen SXO-2021-0330
Leigraaf 9 in Twello Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2021-0101
Marktplein 5 in Twello Veranderen voorgevel Aanvraag ontvangen SXO-2021-0320
Nabij Clabanusweg 24 en 
Lange Klarenbeekseweg 42 in Klarenbeek

Aanleggen natuurvriendelijke oevers en 
retentiegebieden langs een deel Voorsterbeek

Aanvraag ontvangen SXO-2021-0325

Noordijkpad 1A in Wilp Verbouwen woning Vergunning verleend SXO-2021-0193
Plutopad en Parallelweg in Twello Kappen 3 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0323
Quabbenburgerweg 25 in Terwolde Herbouwen bijgebouw Vergunning verleend SXO-2021-0110
Rijksstraatweg 70 in Twello Aanbrengen rieten dakbedekking Vergunning verleend SXO-2021-0205
Rijksstraatweg 168 in Voorst Bouwen gastenverblijf Vergunning verleend SXO-2021-0190
Stobbenakker 8 in Twello Realiseren uitbouw Vergunning verleend SXO-2021-0278
Tuinstraat 51 in Voorst Uitvoeren interne verbouwing Vergunning verleend SXO-2021-0052
Onttrekking aan openbaar verkeer
Bolkhorstweg in Teuge Besluit onttrekking aan openbaar verkeer van de 

niet actief beveiligde overweg (nabo), inclusief de 
toeleidende paden

Besloten Z-18-06344_2021-29844

Sloopmelding
Haverkampsweg 5 in Terwolde Verwijderen asbest dak van schuur en 

opruimen asbestrestanten
Melding ontvangen SXO-2021-0322

Vaassenseweg 36 in Nijbroek Slopen bijgebouw en binnenzijde woning Melding ontvangen SXO-2021-0331
Zwarte Kolkstraat 4 in Wilp Verwijderen asbest dakbedekking 2 schuren Melding ontvangen SXO-2021-0321

Verkeersbesluit
Bolkhorstweg in Teuge Intrekking verkeersbesluit geslotenverklaring 

spoorwegovergang voor voertuigen, ruiters 
en geleiders van rij- of trekdieren of vee

Besluit genomen Z-18-06344_2021-25000
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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 

bezoekers gereserveerd is. Deze 
parkeermogelijkheden staan met 
borden aangegeven: 

	parkeerruimte dicht bij het 
gebouw aan de achterzijde,

	parkeerruimte aan de zijkant 
van het gebouw. 

Als u Jupiter 2  in Twello invoert 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.  ■

Gewijzigde openingstijden Burgerzaken
Weer open op maandagavond

Met ingang van maandag 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.

Check uw reisdocument
Overweegt u een buitenlandse va-
kantie? Denk dan ook aan een gel-
dig paspoort of identiteitskaart! 
Vaak realiseren mensen zich pas 
op het laatste moment dat hun 
reisdocument (bijna) verlopen is. 

Vergeet daarom niet om tijdig 
een nieuw reisdocument aan te 
vragen. Het kost u namelijk extra 
geld wanneer u een spoeddocu-
ment of zelfs een nooddocument 
moet aanvragen. 

Regel het digitaal 
Veel producten kunt u online op 
voorst.nl regelen. Bijvoorbeeld 
een uittreksel Basisregistratie of 
uw verhuizing. 
Verloopt uw reisdocument of rij-
bewijs 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. ■

Eénrichting looproute op de weekmarkt

Tijdens de vrijdagmarkt in Twello 
moeten bezoekers zich nog steeds 
aan de éénrichting looproute 
houden. Deze looprichting 
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 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 kramen. 
	Betaal bij voorkeur met pinpas/

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
we werken alleen op afspraak 

Het gemeentehuis is alleen op af-
spraak geopend. Dit is nodig om 
verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen. Online en telefo-
nisch zijn we gewoon bereikbaar. 
Maak eerst online een afspraak op 
voorst.nl of telefonisch om langs 
te komen. Zonder afspraak naar 
het gemeentehuis 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

Frontoffice CJG en 
MNVoorst
Ook de frontoffice van het Maat-
schappelijk Netwerk Voorst (MN-

Voorst) en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) in het Kul-
turhus is alleen op afspraak ge-
opend. Bel eerst als u langs wilt 
komen. Zonder afspraak naar het 
Kulturhus gaan heeft geen zin, 
omdat de medewerkers u dan niet 
mogen helpen. De frontoffice is 
telefonisch gewoon bereikbaar. 

Heeft u een vraag aan de 
gemeente? 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  ■

Vooraankondiging 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 onderdoor-
gang onder het spoor, en de vei-
ligheidsmaatregelen op het spoor 
zijn de kern van het plan. De doe-
len 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. We willen graag de omge-
ving meenemen om tot de meest 
optimale en gedragen keuzes te 
komen voor de uiteindelijk te 
nemen maatregelen. De plannen 
in het WWL-plan bestrijken een 
relatief groot geografisch gebied 
en daarom organiseren wij een 
aantal gebiedsgerichte digitale 
bijeenkomsten ingedeeld naar 
een cluster van overwegen. Tij-
dens deze bijeenkomsten infor-
meren wij belangstellenden over 
de inhoud van het plan, en wat dat 
concreet betekent voor de over-
wegen. Er is een mogelijkheid tot 
het stellen van vragen en inbren-
gen van ideeën.

Planning bijeenkomsten 
overwegen spoorlijn Apel-
doorn - Deventer
 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.

Planning bijeenkomsten 
overwegen spoorlijn 
Apeldoorn – Zutphen
De mogelijke plannen rond de 
overwegen op de spoorlijn Apel-
doorn – Zutphen worden nog be-
sproken met de omgeving, waar-
onder de dorpsraad Klarenbeek. 
Verwacht wordt dat hierover na 
de zomervakantie van 2021 een 
bijeenkomst wordt gehouden. 

Meer informatie
In de aanloop naar de bijeen-
komsten volgt via het Voorster 
Nieuws en onze digitale kanalen 
meer informatie over de digitale 
bijeenkomsten. 

Kijk voor alle documenten op: 
www.voorst.nl/
westelijke-randweg-twello  ■
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