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Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    

Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Dat is op diverse manieren mogelijk. Benader raadsleden, 
praat mee tijdens de ronde-tafelgesprekken of stuur een brief of e-mail naar de raad. 
Het e-mailadres van de raad is raad@voorst.nl. 

Volg de gemeenteraad via het twitteraccount: @RaadVoorst.
Het adres voor brieven aan de gemeenteraad is Postbus 9000, 7390 HA Twello. 
U kunt telefonisch of per e-mail contact zoeken met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
De gemeenteraad vergadert nu weer fysiek. Als de raadsleden de vergadering niet op dezelfde avond 
kunnen afronden, gaat de vergadering de volgende avond digitaal verder. Van deze vergaderingen 
wordt een audio-verslag gemaakt. Het audio-verslag kunt u de volgende dag terugluisteren via 
https://voorst.raadsinformatie.nl. Na enkele dagen is het audioverslag bewerkt en kunt u zoeken 
op een agendapunt en spreker. 

De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
• donderdag 14 oktober vanaf 19:00 uur dorpsbezoek Klarenbeek in Het Boshuis
• maandag 25 oktober vanaf 14:00 uur  raadsvergadering in MFC Klarenbeek
• maandag 8 november vanaf 19:30 uur raadsvergadering in MFC Klarenbeek

Contact met de raadsfracties
Informatie over de fracties vindt u op de website van de gemeente Voorst: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling.
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de contactpersonen van de raadsfracties:
• Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.hafkamp@voorst.nl of 
 06-53 11 65 06
• Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via e.deweerd@voorst.nl  of 06-13 46 48 23
• Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.grevinga@voorst.nl of 06-15 41 54 47
•	 Jürgen	Wolff	van	Wülfing,	fractievoorzitter	CDA,	via	j.wolffvanwulfing@voorst.nl		of	
 06-43 90 39 27
• Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl of 0571-23 82 62
• Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, via a.jansen@voorst.nl of 06-50 66 66 01
• Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, via m.suelmann@voorst.nl of 
 06-37 31 54 22

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

E-mail service raadsstukken
Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. 
Vraag deze e-mailservice aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl. 

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

Registratie nieuwe partijen voor gemeenteraadsverkiezing

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

voorst.nl

Op 16 maart 2022 vinden er weer 
gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. Als een lokale politieke 
partij onder een bepaalde naam 
(‘aanduiding’)	wil	deelnemen	aan	
de gemeenteraadsverkiezingen, 
dan moet zij deze naam bij het 
centraal stembureau van de ge-
meente Voorst laten registreren. 
Het gaat hierbij om politieke 

partijen waarvan de aanduiding 
nog niet landelijk, provinciaal of 
gemeentelijk geregistreerd is.

Het registratieverzoek moet ui-
terlijk 20 december 2021 schrif-
telijk zijn ontvangen bij het cen-
traal stembureau. Het verzoek 
moet op deze datum volledig zijn 
en aan alle eisen voldoen.

Meer informatie en 
afspraak maken
Wilt u meer informatie over het re-
gistreren van uw partij? Of wilt u 
een afspraak maken om de stukken 
in te leveren? Neem dan contact op 
met de projectleider verkiezingen 
van de gemeente Voorst, Justine 
van Lindenberg: verkiezingen@
voorst.nl , 0571 – 27 99 11.  ■
 

Coronatoegangsbewijs voor evenementen, 
horeca of culturele activiteiten 

Vanaf 25 september is er een toe-
gangsbewijs nodig voor alle ho-
reca en evenementen. Dit is een 
maatregel van de overheid om 
verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen. De CoronaCheck-
app en de papieren Corona-
Check zijn geldige toegangsbe-
wijzen. Om toegang te krijgen 
tot bijvoorbeeld het theater, een 
sportwedstrijd of een restaurant 
laat u eerst één van deze twee 
toegangsbewijzen en uw pas-
poort, rijbewijs of ID-kaart zien.

Voor de CoronaCheck-app heeft 
u een DigiD en een smartphone 
nodig. Heeft u geen DigiD en 
smartphone? Gebruik dan de Co-
ronaCheck, dit is het coronatoe-
gangsbewijs op papier.

Coronatoegangsbewijs 
aanvragen
In	de	CoronaCheck-app	(te	down-
loaden	op	uw	mobiele	 telefoon)	
kunt u een coronatoegangsbewijs 
toevoegen. Het is ook mogelijk 
om via coronacheck.nl/nl/print/ 
een toegangsbewijs op papier aan 
te vragen. Heeft u geen DigiD of 
printer, bel dan met het landelijke 
corona-informatienummer: 0800 
1351.  Zij vragen om uw BSN-
nummer en postcode en sturen het 
papieren coronatoegangsbewijs 
binnen 10 werkdagen naar u toe.

Hulp bij het gebruik van 
de CoronaCheck
Weet u niet hoe DigiD werkt of 
wilt u graag hulp bij het instal-
leren van de CoronaCheck op uw 
mobiele telefoon? De medewer-
kers van Mens en Welzijn Voorst 
en de bibliotheek helpen u graag 
hierbij. 

Hulp bij het installeren van de 
CoronaCheck op uw mobiele 
telefoon:

	Mens en Welzijn, locatie Klein 
Twello, Maarten Tromplaan 2, 
op donderdag van 13.30 tot 
14.30 uur

	Bibliotheek Twello, Marktplein 
11, op dinsdag van 14.00 tot 
15.00 uur.

Hulp bij het aanvragen van een 
DigiD en meer informatie over de 
papieren CoronaCheck:

	Formulierenbrigade van Mens 
en Welzijn, locatie Klein Twel-
lo, Maarten Tromplaan 2, op 
maandag van 13.00 tot 15.00 
uur. Maak hiervoor een afspraak 
bij Corine: 06-40283069, 
c.vanderknaap@mensenwelzijn.nl 

	Bibliotheek Twello IDO, Markt-
plein 11, op dinsdag van 14.00 
tot 16.00 uur.

De medewerkers van Mens en 
Welzijn Voorst en de Bibliotheek 
Brummen/Voorst helpen u per-
soonlijk en gaan vertrouwelijk 
met uw gegevens om.  ■
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl, onder Beleid & 
regelgeving en ga naar de pagi-
na 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 bekendma-
king/publicatie staat of het mo-
gelijk is om een inspraakreactie, 
zienswijze, bezwaarschrift of 
beroepschrift in te dienen. En zo 
ja, tijdens 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)	ma-
ken wij bekend op www.voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Door de corona-uitbraak kunt u 
daar helaas tijdelijk niet bij aan-
wezig zijn. Een telefonische toe-
lichting geven mag natuurlijk wel.

Houd er als derde belangheb-
bende voor de goede orde ook 
rekening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn in 
een welstandsvergadering.

De	gemeente	Voorst	geeft	dagelijks	alle	officiële	bekendmakingen/publicaties	in	elektronische	vorm	volledig	weer	op	
overheid.nl. 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 4 oktober 2021 tot en 
met vrijdag 8 oktober 2021.

Bekendmakingen

Week 41: 13-10-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening
Avervoordseweg 24H in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 

30/09/21
Z-21-09473_2021-56747

De Riete 74 in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
30/09/21

Z-21-09458_2021-56749

Marktplein in Twello Verleende standplaatsvergunning weekmarkt Besluit genomen Z-21-09940_2021-55875
Middendijk 30 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 

04/10/21
Z-21-09830_2021-56755

Quabbenburgerweg 11 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
27/09/21

Z-21-09498_2021-56744

Quabbenburgerweg 13 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
04/10/21

Z-21-09541_2021-56754

Weiland tegenover Hoenweg 4 in Voorst Ledenavond C.V. Circus Voorst op 15 oktober 2021 Toestemming verleend BW-2021-0100
Beleid en regelingen
Gemeente Voorst Nota bodembeheer en bodemfunctieklassenkaart/ 

bodemkwaliteitskaart
Vastgesteld Z-21-01899_2021-56590

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Mr. van Marlestraat 15 in Steenenkamer Agrarische bestemming wijzigen in woonbestemming Vastgesteld NL.IMRO.0285.9107-VS00
Rijksstraatweg 69 in Twello Agrarische bestemming wijzigen in woonbestemming Vastgesteld NL.IMRO.0285.171050-VS00
Milieumelding
Marktplein 2 in Twello Vestigen Domino’s pizza Melding ontvangen Z-MELD840-2021-001108
Omgevingsvergunning
Bandijk 3 in Terwolde Wijzigen omgevingsvergunning beëindigen activiteit slib-

vergisting en aanvoer afvalstoffen per as
Ontwerpvergunning SXO-2021-0595

Broekstraat 31B in Klarenbeek Bouwen schuur Vergunning verleend SXO-2021-0506
Dorpszicht kavel K1/F1 in Terwolde Bouwen vrijstaande woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0591
Hildestraat 11 in Wilp Uitbreiden melkveebedrijf en aanleggen emissiearme vloer Aanvraag ontvangen SXO-2021-0579
Hoevenallee 4 in Terwolde Herbouwen woning Vergunning verleend SXO-2021-0218
Hombrakensepad 3B in Wilp Verplaatsen bestaande inrit Vergunning verleend SXO-2021-0398
IJsbaanweg 7 in Twello Bouwen 7 nieuwbouwwoningen Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0489
J.R. Krepellaan 6 in Klarenbeek Restaureren dak Vergunning verleend SXO-2021-0452
Kerkstraat 1 in Voorst Vervangen bestaand hekwerk Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0493
Kerkstraat 2 in Voorst Kappen walnotenboom en snoeien bomen op terrein en 

kant van openbare weg
Aanvraag ontvangen SXO-2021-0588

Klarenbeekseweg naast nr. 38 in Voorst Uitbreiden functieaanduiding met “sierteelt” Vergunning verleend SXO-2021-0553
Molenallee - Perceel Wilp C 1805 Kappen beukenboom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0594
Mozartstraat 128 in Twello Uitbreiden garage Vergunning verleend SXO-2021-0469
Rijksstraatweg 75A in Twello Kappen 2 eiken Aanvraag ontvangen SXO-2021-0590
Teugseweg 5 in Teuge Kappen esdoorn Vergunning verleend SXO-2021-0539
Teugseweg 5N in Teuge Bouwen vrijstaande woning Vergunning verleend SXO-2021-0419
Zwarte Kolkstraat 64 in Wilp Bouwen overkapping en schuilplek voor paarden Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0508
Sloopmelding
Beentjesweg 11 in Terwolde Afvoeren asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2021-0601
Broekstraat 8A in Klarenbeek Verwijderen asbestplaat uit woning Melding ontvangen SXO-2021-0597
Kopermolenweg 5 in Klarenbeek Slopen zomerhuis met opstallen Melding ontvangen SXO-2021-0592
Leliestraat 2T in Terwolde Verwijderen asbesthoudende toepassingen uit middens-

panningsruimte
Melding ontvangen SXO-2021-0596

Prinses Irenestraat 12 in Twello Verwijderen asbesthoudende dakbedekking berging Melding ontvangen SXO-2021-0598
Zonnenbergstraat 27 in Wilp Verwijderen 2 extra aangetroffen asbesthoudende toe-

passingen uit woning
Melding ontvangen SXO-2021-0600
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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

Gemeenteraden van Voorst & Apeldoorn 
bezoeken Klarenbeek op 14 oktober

Het dorp Klarenbeek ligt op het 
grondgebied van Apeldoorn en 
dat van Voorst. Op 14 oktober 
2021 maken de raadsleden van 
beide gemeenten nader kennis 
met de inwoners van Klarenbeek. 
De bijeenkomst vindt plaats in 
Het Boshuis aan de Kerkweg 2. 
Het Boshuis verzorgt een digitale 
uitzending van deze bijeenkomst. 
Hierbij kunnen deelnemers van 
het dorpsbezoek in beeld komen.

Livestream
Deelname aan deze fysieke bij-
eenkomst van de beide gemeen-
teraden is mogelijk voor Klaren-
bekers die zich tijdig hebben 
aangemeld. Het aantal deelne-
mers is voor zowel Klarenbekers 
als raadsleden beperkt. Zo kun-
nen de deelnemers anderhalve 
meter afstand houden. Een coro-
na-toegangsbewijs is niet nodig.  
Het bezoek aan Klarenbeek is 
thuis te volgen via de livestream 
van Het Boshuis: https://hetbos-
huisklarenbeek.nl/. Wie vervol-
gens op de button “livestream” 
klikt met de code gemeen-

ten-1410 kan thuis meegenieten 
van dit dorpsbezoek. 

Programma
Bart Brouwer geeft de aanwezigen 
een inkijkje in de ontstaansge-
schiedenis van Het Boshuis. Kla-
renbeeks Belang zal onderwerpen 
belichten die in het dorp spelen. 
Anja Boonzaaijer krijgt een po-
dium om de raadsleden te infor-
meren over haar rol als coördina-
tor hulpvragen. Theo Dijkhof zal 
de raadsleden nader kennis laten 
maken met de nieuwe woonwijk 
Hessen-Allee. Tonnie Brugman 
zal ingaan op nut en noodzaak 
van de AED in Klarenbeek. Ver-
volgens staat het schoolgebouw 
De Dalk centraal. De school staat 
leeg en diverse initiatiefnemers 
willen iets moois doen met het 
gebouw. 

Nazit en informeel contact
Het informatieve deel van deze 
ontmoeting van de beide raden 
met de Klarenbekers is van 19.30 
tot 21.30 uur. Er is een inloop van 
een	half	uur	gepland.	Na	afloop	is	
er gelegenheid voor een informeel 
gesprek tijdens de nazit. Wie dat 
onder het genot van een drankje 
wil doen moet buiten zijn. Omdat 
er geen corona toegangsbewijs 
nodig is kan Het Boshuis binnen 
geen dranken schenken. 

Thuis het dorpsbezoek volgen? 
Ga naar https://hetboshuiskla-
renbeek.nl/. Klik op de button 
“livestream” en toets de code ge-
meenten-1410  ■

Wijzigingen snoeihoutverbranding en snipperroute

volume
snoeihout

Eigen bijdrage
eigenaar

4-10 m³ € 25
10-50 m³ € 50
>50 m³ € 100

De gemeenteraad heeft ingestemd 
met het instellen van een snipper-
route voor het ophalen van snoei-
hout in het buitengebied, en het 
verhogen van de leges van de 
ontheffing	verbranden	snoeihout.	
Deze wijzigingen gaan in per 1 ja-
nuari 2022.

Laatste gratis snipperroute
De komende snipperroute van no-
vember 2021 is de laatste gratis 
snipperroute. U kunt uw snoeihout 
aanmelden tot 27 oktober. Het 
aangemelde snoeihout wordt van-
af 1 november opgehaald door de 
aannemer. Wilt u zich aanmelden 
voor deze laatste gratis snipper-
route? Stuur dan een e-mail naar 
l.wubs@voorst.nl. Vermeld hierbij 

uw adres en telefoonnummer. 

Vanaf 2022
Ook in 2022 wordt er weer snoei-
hout opgehaald. Vanaf 1 januari 
2022 vragen wij hier een bijdrage 
voor. De bijdrage is afhankelijk 
van het m3 snoeihout. 

Stookontheffingen
De	‘ontheffing	snoeihoutverbran-
ding’	wordt	vanaf	1	 januari	2022	
duurder. De leges voor deze ont-

heffing	(drie	jaar	geldig)	zijn	nu	€	
21. De leges worden verhoogd naar 
€ 250. Dit doen we in twee stap-
pen. Vanaf 01-01-2022 t/m 31-
12-2024 betaalt u € 150. Daarna 
worden de leges pas verhoogd naar 
€ 250.

Voorwaarden snipperroute
Vanaf 2022 zijn de voorwaarden 
om snoeihout op te halen gewij-
zigd. Dit betekent dat de snip-
perroute niet meer alleen is voor 
houders	van	een	stookontheffing.	
De nieuwe voorwaarden zijn:
- Er moet voldoende ruimte op ei-

gen terrein zijn om te versnip-
peren. Er wordt niet versnipperd 
op de openbare weg. De snipper-
route is bedoeld voor het buiten-
gebied, niet voor de bebouwde 
kom, maar eigenaren aan de rand 
van de bebouwde kom kunnen 
wel meedoen.  

- Het snoeihout moet vrij zijn van 
stobben, grond en overig afval.

- De snipperroute is bedoeld voor 
hoeveelheden meer dan 3 m³. 
De reden om deze voorwaarde 
te stellen, is dat het ophalen van 
tuinafval tot en met 3 m³ al ge-
daan wordt door Circulus-Berkel 
(€	12,50	per	m³).			■
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1 + 1 = 11 ??? VLIEGVELD TEUGE
TEUGE.- Wie de berichtgeving over vlieg-
veld Teuge volgt, moet het zeker opval-
len dat er gegoocheld wordt met cijfers. 
Partijen geven zo een verkeerde voor-
stelling van zaken. Hoe? Leest u mee…

Provincie Gelderland maakt het mogelijk 
om 2,5 keer zo veel verkeer te laten vlie-
gen op Teuge met het nieuwe ontwer-
pluchthavenbesluit dat de Provincie re-
cent heeft vrijgegeven voor inspraak. Dit 
met alle daaraan verbonden uitstoot- en 
geluidhinder in de kwetsbare omgeving. 
Overlast die al jarenlang stelselmatig aan 
de gang is.

Het is volstrekt onduidelijk hoe het Pro-
vinciebestuur dit voorstel kan rijmen 

met het gepubliceerde beleid in de eigen 
omgevingsvisie GAAF Gelderland. 
Naast Platform Hinder Teuge en andere 
partijen maakt ook Stichting Natuurlijk 
Twello (SNT) zich hierover zorgen. Er is 
hier sprake van een overheid die regeert 
aan de hand van rekenmodellen, waarbij 
de échte toetsing op de uitkomsten voor 
de burgers niet gebeurt. Alle klachten 
worden stelsel matig vergoeilijkt. Elke pi-
loot die op Teuge vliegt weet dat er niet 
gehandhaafd wordt. In onze contacten 
met de Provincie hierover wordt direct 
gezegd: “Wij gaan alleen over hetgeen 
op het luchthaventerrein gebeurt. Over-
tredingen in de lucht, daarvoor moet u 
bij de Inspectie Leefomgeving en Trans-
port” zijn. 

Echter als je dit weet als Provincie, dan 
zou je toch van diezelfde overheid ver-
wachten dat ze dit feit (van structurele 
overlast) meenemen in de totstandko-
ming van nieuw luchthavenbesluit. Dit 
mag een overheid toch niet negeren 
en juist hier ligt de kans voor diezelfde 
overheid om nu eens echt voor de belan-
gen van de burgers op te komen. Want 
het is een gegeven in deze context dat 
meer vliegenbewegingen per definitie 
tot meer structurele overlast leidt en dat 
kan toch niet de bedoeling zijn!  Daarom 
spreken wij u, Provincie Gelderland, nu 
direct toe: U heeft nu dé sleutel in han-
den daar echt wat aan te doen, juist door 
in het nieuwe ontwerpbesluit dit te voor-
komen. Pak deze, namens het meren-

deel van de burgers in de steden, dorpen 
en op het platteland rondom Teuge. 
En een oproep naar alle burgers toe, die 
zich herkennen in bovenstaande: Laat je 
stem horen in de inspraakprocedure! 

Dossier Verkeersveiligheid 
Twello
Dan is er ook nog sprake van gerommel 
met cijfers al het gaat om de interpreta-
tie van verkeersaantallen en -veiligheid 
in Voorst. In dit dossier worden er weer 
stappen gezet en probeert de gemeente 
nu opnieuw met Prorail om een groot 
aantal spoorwegovergangen te sluiten 
waardoor de randweg Twello haalbaar 
en betaalbaar wordt. Op 12 en 13 okto-
ber worden hiervoor weer bijeenkom-

sten georganiseerd. Laat ook hier uw 
stem tegen horen! 

Wij ontwikkelen een alternatief plan voor 
een verkeersveilig Twello zonder weste-
lijke randweg. In onze volgende column 
gaan wij ook hier weer dieper op in.
Stichting Natuurlijk Twello
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