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Gemeentelijke informatie

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

gemeenteraad 
Openbare raadsvergadering maandag 7 maart 2022    
Aanvang 19.30 uur, Multifunctioneel Centrum Klarenbeek, Bosweg 14

Openbaar
Op 7 maart gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. 
De raadsvergadering begint om 19.30 uur. Deze raadsvergadering is een vervolg 
op de ronde-tafelgespreken van 21 februari 2022. Het debat vindt plaats in het 
Multifunctioneel Centrum Klarenbeek.
U bent welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. De 
coronamaatregelen zijn opgeheven. Wel adviseert de overheid om de anderhalve 
meter nog aan te houden. We richten op verzoek een deel van de publieke tribune 
in op anderhalve meter. Stuur uiterlijk 4 maart 2022 een e-mail naar
raad@voorst.nl als u daar wilt zitten. 

Onderwerpen    
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling 
	Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Voorst 2022 
	Bommenregeling 2021 
	Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven 
	Instellen commissie onderzoek rechtmatig verloop verkiezingen 
 14, 15, 16 maart 2022 
	Verslag ronde-tafelgesprekken 21 februari 2022
	Bestemmingsplan Woningbouw Binnenweg-Rijksstraatweg, Wilp
	Randweg Twello en maatregelen aan het spoor 
	Uitvoering raadsbesluit en motie in het kader van het thema Verkeersveiligheid 
	Representativiteit leden programma beleidsbepalend orgaan Lokale Omroep Voorst 
	Beoogde 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling VNOG
	Voornemen tot oprichting stichting risicobeheer veiligheidsregio’s 
	Evaluatie beleidsnota kinderopvang gemeente Voorst 2018-2022

Terugluisteren
Vanaf de dag na de vergadering kunt u een audioverslag van de vergadering terug-
luisteren. Na enkele dagen is het verslag bewerkt en is het ook mogelijk om direct 
op onderwerp en spreker te selecteren. Het is op dit moment niet mogelijk om de 
vergadering live via internet te volgen.

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

Informatie
In het raadsinformatiesysteem https://voorst.raadsinformatie.nl 
staan alle stukken die betrekking hebben op de vergaderingen van 
de gemeenteraad.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsleden benaderen, meepraten in de ronde-
tafelgesprekken of een e-mail of brief sturen aan de raad: raad@voorst.nl of Postbus 
9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst. 

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal, afhankelijk van 
de actuele situatie in relatie tot het coronavirus. Houd www.voorst.nl daarvoor in de 
gaten.
Van de fysieke vergaderingen wordt een audioverslag gemaakt. Dit verslag staat de 
volgende dag op https://voorst.raadsinformatie.nl. Klik hiervoor in de kalender op de 
vergadering. Na enkele dagen kunt u ook op agendapunt of spreker selecteren.
	maandag 7 maart 19.30 uur raadsvergadering Multifunctioneel Centrum 
    Klarenbeek
	vrijdag 11 maart 20.00 uur lijsttrekkersdebat Veluws College Twello
	maandag 21 maart 20.00 uur duidingsdebat Zone.College Twello
	dinsdag 29 maart 17.00 uur afscheid oude raad Multifunctioneel Centrum 
    Klarenbeek
	woensdag 30 maart 19.30 uur installatie nieuwe raad  Multifunctioneel Centrum
     Klarenbeek

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling 
	Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.hafkamp@voorst.nl en 

06-53 11 65 06
	Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via e.deweerd@voorst.nl en 

06-13 46 48 23
	Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.grevinga@voorst.nl en 

06-15 41 54 47 
	Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, via j.wolffvanwulfing@voorst.nl 

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

en 06-37 31 54 22

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

E-mailservice raadsstukken
Wilt u zich aanmelden voor de e-mailservice raadsstukken? Stuur een e-mail naar 
raad@voorst.nl  dan ontvangt u bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken 
en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 

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

Informatiebijeenkomst en excursie over voedselbossen

De gemeente Voorst organiseert sa-
men met Agro Ecologie Gelderland 
een korte introductie op voedselbos-
sen. Op 17 maart is er een digitale 
informatieavond. En op 26 maart is 
er een excursie naar het voedselbos 
in Brummen. Beide bijeenkomsten 

zijn voor deelnemers gratis. 

Wat is een voedselbos?
Een voedselbos wordt door mensen 
aangeplant met onder andere fruit- 
en notenbomen, eetbare struiken, 
meerjarige groenten, kruiden, knol-

gewassen en paddenstoelen. Naast 
oogsten van voedsel draagt een 
goed ontworpen voedselbos ook 
bij aan de biodiversiteit en CO2- en 
wateropslag. Een voedselbosproject 
kan daarnaast mensen in de buurt 
met elkaar verbinden. Een goed ont-
werp vraagt de meeste tijd en ener-
gie, daarna zorgt het voedselbos 
grotendeels voor zichzelf. 

Digitale informatieavond
Tijdens de digitale informatie-
avond op donderdag 17 maart 
krijgt u van 19.30 uur tot 21.00 
uur informatie over voedselbos-
sen en hoe u hiervoor een plan 
kunt maken. Ook hoort u waarom 
het voedselbos een oplossing kan 
zijn voor uitdagingen zoals bio-

diversiteitsverlies, klimaatadap-
tie, lokaal voedsel verbouwen en 
gemeenschapsvorming. 

Excursie voedselbos 
De excursie naar Voedselbos 
Nieuwe Erven in Brummen vindt 
plaats op zaterdag 26 maart van 
13.30 uur tot 15.00 uur. Dit 4 jaar 
oude voedselbos ligt in de open-
bare ruimte. Deelnemers zien en 
horen hoe zij kunnen beginnen 
aan een voedselbos, of het veel 
werk is, waar de juiste informatie 
en kennis is te vinden en wat zij 
door de jaren heen kunnen ver-
wachten. Ook de aandachtspun-
ten bij de organisatie, voorberei-
ding en communicatie komen aan 
bod.

Inhoudelijke invulling
De stichting Agro Ecologie Gelder-
land verzorgt de inhoudelijke in-
vulling van de bijeenkomsten. Do-
centen Chantal van Genderen en 
Sander Bosman hebben ervaring 
met lesgeven over verschillende 
agro ecologische onderwerpen. 
Beiden zijn onder andere docent 
bij de voedselbos ontwerpcursus 
van Natuur en Milieu Gelderland. 

Aanmelden
Wilt u meedoen aan de bijeen-
komsten? Stuur dan uiterlijk 10 
maart 2022 een e-mail naar 
duurzaam@voorst.nl om u aan 
te melden. U ontvangt dan tijdig 
een link voor de digitale bijeen-
komst. ■



voorstwijzervoorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm 
volledig 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 21 februari 2022 tot en 
met vrijdag 25 februari 2022.

Bekendmakingen

Week 9: 2-3-2022

 
Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl, onder Beleid & 
regelgeving 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/pu-
blicatie staat of het mogelijk 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 ontwikke-
lingen in uw buurt volgen of de of-
ficiële bekendmakingen van de ge-

meente Voorst inzien? Dat is mogelijk 
op overheid.nl. 

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt u 
zich aanmelden voor een e-mailser-
vice. Met enkele stappen schrijft u 
zich in. U ontvangt dan dagelijks per 
e-mail een overzicht van besluiten en 
andere berichten die onder meer ge-
meenten, provincies en waterschap-
pen via overheid.nl publiceren. U stelt 
het type bericht in en van welke orga-
nisatie u deze berichten wilt ontvan-
gen. Daarbij is het ook mogelijk een 

afstand ten opzichte van uw adres 
aan te geven. U krijgt dan bericht 
over de actuele locatiegebonden be-
kendmakingen/publicaties binnen de 
door u aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders van 
Voorst maken het volgende bekend:

Iedere maandag in de even weken 
houdt de welstandscommissie een 
mandaatvergadering in het gemeen-
tehuis in Twello (Hietweideweg 20). 

De vergadering begint om 10.00 
uur. 

De agenda (met daarin de lijst met 
te behandelen bouwplannen) ma-
ken wij op voorst.nl bekend. Vol-
gens artikel 12 van de Woningwet 
is deze vergadering openbaar. Wilt 
u hierbij aanwezig zijn? Dan ho-
ren wij dat graag van u. Houd er 
als derde belanghebbende reke-
ning mee dat een ingediend bouw-
plan al behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening
Dorpsplein in Twello Jaarlijkse voorjaarsmarkt op 07/05/22 Melding ontvangen BW-2022-0027
Knibbelallee 3 in Wilp Mini Mega Carnavals Party 2022 op 25 februari 2022 van 20.30-

1.00 uur en sterrit met feestavond op 27 februari 2022 van 10.30-
22.00 uur

Toestemming verleend BW-2022-0024

Leemsteeg 16 in Wilp Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
22/02/22

Z-22-00543_2022-09871

Ter hoogte van Zwarte Kolkstraat 100 in Wilp Carnaval CV de Lollebroek op 25, 26 en 27 februari 2022 Toestemming verleend BW-2021-0127
Beleid en regelingen
Gemeente Voorst Beleidsregels subsidie ouderenwerk gemeente Voorst 2021 Besluit genomen Z-21-11544_2021-66521
Milieumelding
Nabij Sluinerweg 23 in Wilp Opstellen Groen Gas Invoedstation Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000177
Omgevingsvergunning
Bekendijk 3 in Terwolde Veranderen vleeskuikenshouderij Ontwerpvergunning SXO-2021-0225
Binnenweg 37 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0115
Binnenweg in Wilp - kad. percelen C1532, 
C1647, C1664, C1665 Wilp

Kappen 15 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0097

Bloemenksweg 38 in Voorst Bouwen sauna Aanvraag ontvangen SXO-2022-0103
Breede Goorstraat 2 in Twello Wijzigen gevel Aanvraag ontvangen SXO-2022-0102
de Zanden 109A, 109B en 109C in Teuge Bouwen hangar Vergunning verleend SXO-2021-0691
H.W. Iordensweg 108 in Wilp Restaureren en verbouwen landhuis De Grote Noordijk Ontwerpvergunning SXO-2021-0762
Hoenweg 8 in Voorst Kappen 3 lindebomen Vergunning verleend SXO-2022-0020
Holthoevensestraat 8 in Wilp Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0110
Mackenzieplaats 15 in Wilp Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2022-0116
Molenweg 29 in Terwolde Verbouwen schuur tot bed & breakfast Vergunning verleend SXO-2021-0646
N345 Zutphenseweg in Klarenbeek 595R Voorst 
- Sluinerweg in Klarenbeek 594R Voorst

Kappen 16 bomen Vergunning verleend SXO-2022-0042

Nabij de Vang 40 in Twello Kappen 2 esdoorns Vergunning verleend SXO-2022-0095
Oysedwarsweg 5T in Wilp Kappen 2 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0100
Polveensweg 19 in Klarenbeek Kappen 1 acacia Vergunning verleend SXO-2022-0051
Scholtenshoek 6 in Twello Kappen boom Vergunning verleend SXO-2022-0056
Weerdseweg 11 in Wilp Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2022-0108
Zonnenbergstraat 47 in Wilp Verbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0105
Sloopmelding
Heuvelderweg 3 in Voorst Verwijderen asbesthoudend dakbeschot Melding ontvangen SXO-2022-0094
Karel Doormanstraat 19 in Twello Verwijderen asbesthoudend vinylzeil uit keuken Melding ontvangen SXO-2022-0109
Kervelstraat 34 in Voorst Afvoeren (mogelijk) asbesthoudende materialen Melding ontvangen SXO-2022-0111
Oude Rijksstraatweg 31 in Twello Saneren asbest golfplaten schuur Melding ontvangen SXO-2022-0113
Polveensweg naast 18 in Klarenbeek Saneren asbesthoudende toepassingen en slopen 

middenspanningsruimte
Melding ontvangen SXO-2022-0098

Postweg 4 in Klarenbeek Saneren asbest dakbeschot woning Melding ontvangen SXO-2022-0117
Prinses Irenestraat 10 in Twello Verwijderen asbest golfplaten berging en restanten uit tuin Melding ontvangen SXO-2022-0093
Wellinkhofweg 15 in Terwolde Verwijderen asbest dakbedekking schuur Melding ontvangen SXO-2022-0096
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Vooruitboeren in Voorst

Wordt het voor boeren innoveren, 
extensiveren, verplaatsen of stop-
pen? Het nieuwe regeerakkoord heeft 
grote ambities voor de natuur- en 
landbouwtransities. Tijd voor een 
gesprek met de belangrijke spelers 
in het buitengebied, de boeren. Een 
gesprek aan de keukentafel, op de 
boerderij in de gemeente Voorst. 
Open en anoniem, met een agrari-
sche coach. Voor zowel de gemeen-
te, als voor de boeren valt er wat te 
halen. 

Met boeren praten
Voorst wil meedenken met de indivi-
duele boer. En aan het werk met de 
oogst van de keukentafelgesprek-
ken. Wat denkt de boer daarvan? 

In de voorgaande weken gaven melk-
veehouders Tom Lammers uit Wilp 
en Lucie van Maanen uit Terwolde 
hun mening in het Voorster Nieuws. 

Deze week krijgt varkenshouder 
Martijn Groot Koerkamp uit Teuge 
het woord. Samen met zijn ouders zit 
hij in een maatschap. Martijn hoopt 
dat hij het bedrijf over kan nemen. 
Martijn: “Het is goed dat we met de 
gemeente in gesprek gaan. Ik zat in 
de pilotgroep van de keukentafel-
gesprekken en ik heb gekozen voor 
agrarisch coach Dorine Zwaan, als 
gesprekspartner. Dorine heeft een 
achtergrond in de bankwereld en dat 
sprak me aan. Het was een nuttig en 
zinvol gesprek en ik heb er een paar 
bruikbare tips aan overgehouden. We 
hebben als boeren ruimte nodig voor 
een gezonde toekomst. Dan kun je 
maar beter met elkaar praten, dan 
dat er over je gepraat wordt.” Vader 
Gerard Groot Koerkamp denkt er het 
zijne van: “Momenteel heb ik wei-
nig vertrouwen in onze gemeente. 
Er is net een motie aangenomen om 
meer ruimte voor wonen te creë-
ren in het buitengebied. Een goede 
zaak want we willen het platteland 
leefbaar houden. Onze zoon Martijn 
wil graag een bedrijfswoning op het 
erf bouwen maar hij krijgt nog geen 
toestemming. Het is logistiek nodig, 
en voor het dierwelzijn noodzakelijk, 
om bij het bedrijf te wonen. Martijn 
doet bijna altijd de laatste ronde op 
het bedrijf en ook de nachtstoringen. 
Dan moet je op de plek zelf wonen. 
Wij zijn nog in gesprek met onze ge-
meente en we gaan ervan uit dat het 
goedkomt.” 

Varken als kringloopdier
Martijn is een jonge boer die, net 
als zijn vader en zijn opa, graag wil 
boeren op boerderij ‘Nieuw Slijk-
huis’. Sinds 1924 is hier, aan de 
Rijksstraatweg dichtbij Twello, hun 
familiebedrijf gevestigd. Varkens 
houden is zijn passie. Ondanks de 
slechte marktomstandigheden, op 
dit moment, ziet hij wel degelijk 

een toekomst voor zichzelf in deze 
sector. “Een varken is bij uitstek 
een kringloopdier. Het dier vreet de 
resten uit de voedselindustrie op. En 
alle onderdelen van het varken wor-
den door de mens benut. Duitsers 
en Nederlanders eten de schnitzels 
en de haasjes, Italianen de hammen, 
Engelsen de bacon. En de oren, neu-
zen, ogen en klauwen van het varken 
gaan naar China. Dan snap je ook 
meteen waarom we moeten opere-
ren in een wereldmarkt, want je wilt 
niet dat er iets verloren gaat. Dat we 
alleen de schnitzels eten en de rest 
van het varken in het hondenvoer 
moet. De ‘vierkantsverwaarding’ van 
vlees moet kloppen. Dat is de ge-
zamenlijke opbrengst van de goede 
en minder verkoopbare delen die de 
economische waarde van het hele 
karkas bepaalt.’ 

Meer varkensvlees
Martijn ziet de toekomst van de var-
kenshouderij in Nederland positief: 
“Er zal altijd varkensvlees worden 
gegeten. En de wereldconsump-
tie neemt de komende jaren alleen 
maar toe, naar verwachting met 15%. 
Nederland kan goede kwaliteit le-
veren en daar zal altijd vraag naar 
zijn. Vega is iets voor rijke mensen 
en welvarende landen. Dierlijk eiwit 
kun je niet vervangen door planten. 
De opbrengstprijs van varkensvlees 
zal altijd op en neer gaan; daar 
hebben wij als boeren nauwelijks 
invloed op. Het grootste gevaar is 
een uitbraak van de Afrikaanse var-
kenspest. Dan zal de export van 
varkensvlees totaal stil komen te 
liggen. Een andere bedreiging is de 
continue toenemende wet- en re-
gelgeving, waardoor onze kostprijs 
ten opzichte van onze concurrenten 
te hoog oploopt. Momenteel heb-
ben we het als varkenshouders slecht 
en leggen wij wekelijks tot wel 7000 

euro bij. Corona speelt ons parten. 
De varkenspest in Duitsland drukt 
de prijzen. China koopt minder en 
produceert meer zelf. En we hebben 
te maken met enorm hoge voer- en 
energiekosten.”  

Ruimte voor dierwelzijn 
“Wij houden 700 fokzeugen en heb-
ben 13 hectare grond waar we mais 
verbouwen voor onze dieren. In 2008 
bouwden we twee nieuwe stallen om 
te kunnen groeien van 350 naar 700 
zeugen. Ik kan verder groeien naar 
1200 zeugen en dat zou ik graag re-
aliseren. We hebben als boeren niet 
minder, maar meer ruimte nodig 
om te boeren zoals de samenleving 
dat van ons vraagt. Denk aan meer 
dierwelzijn, meer groen en lucht om 
bedrijfsgebouwen, betere brandpre-
ventie etc. Een opgelegd ‘begrensd 
bouwblok’ sluit daar niet bij aan. Dat 
vind ik geen goed plan.”

Varkens voor Duitse markt
“Op ons bedrijf hebben we een KI-
station en insemineren wij onze 
dieren zelf. De biggen zijn gemid-
deld tien weken op ons bedrijf: vier 
weken bij de moeder en zes weken 
voor opfok. De meeste biggen gaan 
via een handelaar naar Duitse af-
nemers. Ons type varken is daarop 
afgestemd. Graag zou ik er nog een 
vleesvarkensstal bijbouwen om de 
dieren, die niet passen in het plaatje 
van de afnemers, zelf groot te bren-
gen. Dat levert meer op en de dieren 
kunnen op het erf blijven. De prijs 
van een volwaardige big is gemiddeld 
50 euro terwijl een slachtbig maar 15 
euro opbrengt.” 

Houtkachel en luchtwassers
“Een grote houtkachel verwarmt 
onze stallen en met luchtwassers in 
de stallen hebben we 70% ammo-
niakuitstoot gereduceerd. De dunne 

mest brengen we in het voorjaar op 
ons land en de dikke mest die in de 
mestput achterblijft verkopen we, 
voor afzet in Nederland of andere 
landen in de EU. We hebben dierlijke 
mest nodig om voedsel te kunnen 
verbouwen. Anders moet er stik-
stof bij. De uitstoot van ammoniak 
op ons bedrijf wordt gecontroleerd 
door middel van data-uitlezingen 
van de luchtwasser die jaarlijks aan 
de Omgevingsdienst en de provincie 
worden toegezonden.” 

RIVM mist boerenverstand
“Waar we ook tegenaan lopen is dat 
we geen tijd hebben om investerin-
gen terug te verdienen. Wet- en re-
gelgeving, maar ook de introductie 
van nieuwe concepten zoals de con-
sument die graag wil, gaan harder 
dan wij als boeren kunnen bijbenen. 
Jammer genoeg weet ook de burger 
tegenwoordig niet veel over de pro-
ductie van voedsel. Vroeger ston-
den burgers dichter bij de boeren. 
Bovendien wordt onze kennis vaak 
onderschat.” Vader Gerard vult aan: 
“Toen corona uitbrak hadden ze er 
bij het RIVM een paar varkensboe-
ren bij moeten halen. De veehouderij 
heeft draaiboeken klaarliggen voor 
dit soort situaties: monitoren van 
besmettingen, melden wie besmet 
zijn, geen beweging, verplaatsing, 
carnaval of vliegreizen en goed ven-
tileren. Het boerenverstand is zo gek 
nog niet.”

Wilt u meer lezen over de gangba-
re varkenshouderij? Kijk dan op de 
site van ‘The Pig’s Story’ of op de 
Facebookpagina van Marijn Groot 
Koerkamp.

Keukentafelgesprekken
Meer informatie over de keukentafel-
gesprekken in de gemeente Voorst: 
www.voorst.nl/keukentafelgesprekken.■
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Kwijtschelding van de gemeentebelastingen? 

Heeft u een bijstandsuitkering of een 
ander minimuminkomen? Of kunt u 
met uw inkomen moeilijk rondko-
men? Misschien komt u in aanmer-
king voor kwijtschelding. De aan-
slagen voor een aantal belastingen 
hoeft u dan niet te betalen. Of u in 
aanmerking komt voor kwijtschel-
ding hangt af van uw persoonlijke 

situatie en uw financiële omstandig-
heden. Op www.tribuut.nl leest u wat 
u kunt doen om kwijtschelding aan 
te vragen. Twijfelt u of u in aanmer-
king komt en wilt u uw situatie met 
Tribuut bespreken? Neem dan gerust 
contact op met Tribuut: 055-580 22 
22. Telefonisch is Tribuut bereikbaar 
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. Of stuur een e-mail 
naar info@tribuut.nl ■

Enquête onderwerpen lijsttrekkersdebat 11 maart 2022

Op woensdag 16 maart 2022 
zijn de gemeenteraadsverkie-
zingen (met 14 en 15 maart als 
vroegstemdagen). 

In de aanloop naar deze verkiezin-
gen is er op vrijdagavond 11 maart 
2022 vanaf 20.00 uur een lijsttrek-
kersdebat in het Veluws College in 
Twello. Tijdens het lijsttrekkersde-
bat gaan de deelnemende partijen 
met elkaar in discussie over ver-
schillende onderwerpen. Het debat 
is live te volgen via voorst.nl

Vul de enquête in
Wilt u graag horen welke stand-
punten de partijen innemen over 
de Randweg-Twello? Of bent u 
benieuwd hoe zij over woning-
bouw in de kernen denken? Of 
over de Transitievisie Warmte? 
Laat ons weten welk onderwerp 
volgens u aan de orde moet ko-
men tijdens het debat. Vul hier-
voor deze korte enquête in. In-
vullen is mogelijk tot en met 6 
maart 2022. De twee onderwer-
pen met de meeste stemmen ko-

men op de agenda te staan van 
het lijsttrekkersdebat

Scan de QR-co-
de om naar de 
enquête te gaan.

 

Kijk voor meer informatie over de 
gemeenteraadsverkiezingen op: 
www.voorst.nl/voorststemt ■

Inloopbijeenkomsten herontwikkeling locatie 
brandweerkazerne, voormalige gemeentewerf 
en tijdelijk gemeentehuis

De locatie van de brandweerka-
zerne, de voormalige gemeen-
tewerf en het tijdelijke gemeen-
tehuis (het voormalig Veluws 
College) aan de Hietweideweg 
en Jupiter in Twello wordt de ko-
mende jaren herontwikkeld voor 
woningbouw. De afgelopen pe-
riode zijn wij bezig geweest met 
de planvorming voor deze plek. 
Graag delen wij de eerste ste-
denbouwkundige schetsen voor 

deze locatie met u tijdens een van 
de twee inloopbijeenkomsten die 
wij organiseren. We gaan dan ook 
graag met u in gesprek. U bent 
hartelijk welkom in het tijdelijke 
gemeentehuis aan de Hietweide-
weg 20 in Twello:  

	donderdag 10 maart 18.00 tot 
21.00 uur; 

	zaterdag 12 maart 10.00 tot 
13.00.

Tijdens deze bijeenkomsten pre-
senteren wij onze eerste ste-
denbouwkundige opzet voor de 
locatie.  Deze stedenbouwkun-
dige opzet is op hoofdlijnen. Er 
is hierbij nog volop ruimte voor 
uw inbreng.

Graag zien wij u op 10 of 12 
maart. Wij zijn erg benieuwd naar 
uw mening en uw ideeën voor 
deze plek!  ■
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Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX  TWELLO 
0571-27 99 11
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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

BEKENDMAKING 

Wet Geluidhinder

De staatssecretaris van Infrastruc-
tuur en Waterstaat maakt bekend 
dat zij:
 bij besluit van 28 januari 2022, 

kenmerk BSV/22/00003, met 
toepassing van artikel 90, twee-
de, derde en vierde lid, van de 
Wet geluidhinder, de ten hoog-
ste toelaatbare waarde van de 
geluidsbelasting heeft vastge-
steld die de gevels van woningen 
gelegen aan de wegen ‘Bandijk, 
H.W. Iordensweg, Rijksstraatweg 
en Zutphenseweg’ te Klarenbeek, 
Terwolde, Teuge en Wilp, ge-
meente Voorst, vanwege de we-
gen ‘Bandijk, H.W. Iordensweg, 
Rijksstraatweg, Wilpsedijk en Zut-
phenseweg’ mogen ondervinden;

	bij besluit van 28 januari 2022, 
kenmerk BSV/22/00023, met 
toepassing van artikel 90, tweede, 

derde en vierde lid, van de Wet 
geluidhinder, de ten hoogste toe-
laatbare waarde van de geluids-
belasting heeft vastgesteld die 
de gevels van woningen gelegen 
aan de wegen ‘Ennestraat, Mr van 
Marlestraat, Rijksstraatweg, Twel-
loseweg en Wilpsedijk’ te Voorst, 
gemeente Voorst, vanwege de 
weg ‘Rijksstraatweg’ mogen 
ondervinden.

De betreffende woningeigenaren 
zijn al schriftelijk geïnformeerd over 
deze bekendmaking. 

Besluiten ter inzage vanaf 
3 maart 
Met toepassing van artikel 90, 
vijfde lid, van de Wet geluidhinder 
heeft zij bij voornoemd besluit ook 
de maatregelen vastgesteld die 

strekken tot het terugbrengen van 
de geluidsbelasting, vanwege de 
hiervoor genoemde wegen, binnen 
de woningen voor zover niet wordt 
voldaan aan de in artikel 111b, 
derde lid, van de Wet geluidhinder 
genoemde binnenwaarde van 43 
dB.

De besluiten en de daaraan ten 
grondslag liggende stukken lig-
gen met ingang van 3 maart 2022 
gedurende de bezwaartermijn ter 
inzage bij:
	de gemeente Voorst op 
 www.voorst.nl/geluidsanering ; 
	het gemeentehuis van de ge-

meente Voorst gedurende werk-
dagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. 
Neem vooraf contact op met de 
gemeente Voorst, Waldo Ogg via 

 0571-27 93 46, als u gebruik wilt 

maken van deze mogelijkheid. 
	het Bureau Sanering Verkeers-

lawaai (Steinhagenseweg 2d te 
Woerden) gedurende werkda-
gen van 8.30 uur tot 17.00 uur. 
Neem vooraf contact op met het 
Bureau Sanering Verkeerslawaai 
via 0348-48 74 50, als u van deze 
mogelijkheid gebruik wilt maken. 

Tot de besluiten behoort een lijst 
van de betrokken woningen met 
de daarbij vastgestelde ten hoog-
ste toelaatbare waarde van de 
geluidsbelasting.

Bezwaar maken
Tegen de genoemde besluiten 
kunnen belanghebbenden een be-
zwaarschrift indienen. De termijn 
voor het indienen van een be-
zwaarschrift bedraagt, op grond 

van artikel 6:7 van de Algemene 
wet bestuursrecht, zes weken. Deze 
termijn vangt aan met ingang van 
de dag na die waarop het besluit 
door middel van publicatie bekend 
is gemaakt. Het bezwaarschrift 
dient te worden gericht aan:

De staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat 
p/a Bureau Sanering 
Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB  WOERDEN

Het bezwaarschrift moet onderte-
kend zijn, en het bevat ten minste 
de naam en het adres van de indie-
ner, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. ■

Doe mee met een NLdoet-activiteit op 
11 of 12 maart

In het kader van het Jaar van Elkaar werd vorig jaar tijdens NLdoet 
bij Het Honk in Twello een stoer graffiti kunstwerk gemaakt. 

Het Oranje Fonds organiseert op 11 
en 12 maart, samen met duizen-
den organisaties in het land, NL-
doet. NLdoet is de grootste vrijwil-
ligersactie van Nederland. Om het 
vrijwilligerswerk onder de aandacht 
te brengen, nodigt NLdoet ieder-
een uit om een dagje de handen 
uit de mouwen te steken. In onze 
gemeente Voorst zijn tot nu toe 
19 klussen aangemeld. Wilt u mee 
klussen? Kijk dan op www.nldoet.nl 
voor de beschikbare klussen en om 
u gelijk aan te melden. 

Vrijwilligerswerk is leuk en 
gezellig
Vrijwilligers zijn het kloppend hart 
van vele sociale initiatieven. Het 
Oranje Fonds laat daarom met NL-
doet zien hoe belangrijk actieve in-
woners voor de samenleving zijn. 
Nog geen vrijwilliger? Ervaar dan 
tijdens uw deelname aan NLdoet 

Weet wat u eet: cursus over het verbouwen van uw eigen groente

hoe leuk het is om vrijwilligerswerk 
te doen. En vraag ook aan uw vrien-
den, of familie, of zij met u mee 
willen klussen, dat is wel zo gezel-
lig. Voor organisaties is NLdoet een 
mooie kans om nieuwe vrijwilligers 
aan te trekken, en natuurlijk ook 
om klussen geklaard te krijgen. 

Meer informatie en 
aanmelden
Op www.nldoet.nl staat alle in-
formatie. Hier kunt u zich ook als 
vrijwilliger aanmelden voor een 
klus naar keuze. Op het digitale 
dorpsplein www.kijkindekernen.nl 
staat een overzicht van de lokale 
klussen. Wilt u meer informatie? 
Neem gerust contact op met de 
coördinator maatschappelijke ini-
tiatieven van de gemeente Voorst, 
Chris Frencken: 
c.frencken@voorst.nl , 
0571-27 92 68.  ■

Bij een gezonde leefstijl gaat het 
niet alleen om sporten en bewe-
gen. Ook gezonde voeding is be-
langrijk. Verse groente uit eigen 
tuin is niet alleen gezond, het 
smaakt ook erg lekker! Daarom 
organiseert de gemeente Voorst 
in samenwerking met Bosnodig 
een introductiecursus over het 
verbouwen van uw eigen bio-
logische groente. Op 24 maart 
is er om 19.30 uur een digitale 
informatieavond over de cursus. 
U krijgt dan meer informatie en 
u kunt vragen stellen over de 
cursus. Stuur uiterlijk 18 maart 
2022 een e-mail naar 

duurzaam@voorst.nl om u aan 
te melden. U ontvangt daar-
na een link voor de online 
informatieavond. 

Inhoud van de cursus
Tijdens de cursus leert u om uw 
eigen groente en fruit te verbou-
wen. De cursus bestaat onder 
andere uit een aantal werkoch-
tenden met moestuin aanleggen, 
zaaien en planten in het voorjaar. 
Fermenteren, voedingswaarde en 
het enten van paddenstoelen in 
de herfst komen ook aan bod. 
Met een kleine, gemakkelijk te 
onderhouden, moestuin krijgt 
u al veel opbrengst. Het is leuk 
om de zelfgekozen groente te 
zaaien en te planten. En daarna 
ziet u hoe alles groeit, en kunt u 
het uiteindelijk zelf oogsten. De 
cursusdata zijn: zaterdagmorgen 
2 april, 23 april en 14 mei van 
10.00 uur tot 12.00 uur. 

Bosnodig
De cursus wordt op het terrein 
Bosnodig georganiseerd. Bosno-

dig is 4 hectare nieuwe natuur 
dat op dit moment ontwikkeld 
wordt in Voorst. Dit jaar wordt 
onder andere de moestuin met 
eetbare bloemen en een pad-
denstoelenkwekerij aangelegd. 
De cursus biedt ook de gelegen-
heid om werkzaam te blijven in 
de moestuin van Bosnodig. Het 
is namelijk de bedoeling dat de 
moestuin een permanent karak-
ter krijgt en dat deze samen met 
vrijwilligers in stand gehouden 
wordt. 

Aanmelden voor de cursus
De digitale informatieavond is 
gratis. Aan het eind van de in-
formatieavond kunt u zich aan-
melden voor de cursus. De ge-
meente Voorst heeft een bijdrage 
gedaan. Daardoor zijn de kos-
ten voor de cursus beperkt tot 
€ 50,00 per persoon. De cursus 
is een unieke kans om de basis-
vaardigheden te leren voor uw 
eigen voedselvoorziening en om 
werkzaam te zijn, en eventueel 
te blijven, in de moestuin van 
Bosnodig!  ■

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


