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

Gemeentelijke informatie

VOORST GAAT VOOR DUURZAAMgemeenteraad 
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 brief of e-mail sturen aan de raad. Het adres van de raad is: raad@voorst.nl of Postbus 9000, 
7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst. 

Vergaderingen en bijeenkomsten
■	 maandag	16	mei	19.30	uur	 raadsvergadering	 (Multifunctioneel	Centrum	Klarenbeek)
■	 maandag	30	mei	18.00	uur	 ronde-tafelgesprekken		 (Multifunctioneel	Centrum	Klarenbeek)
■	 maandag	13	juni	10.00	uur	 raadsvergadering		 (gemeentehuis	Twello)

Contact	met	de	raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. De gegevens vindt u op internet: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling en hieronder:
■	 Robin	Hafkamp,	fractievoorzitter	Gemeente	Belangen,	via	r.hafkamp@voorst.nl	en	06-53	11	65	06
■	 Jürgen	Wolff	van	Wülfing,	fractievoorzitter	CDA,	via	j.wolffvanwulfing@voorst.nl	en	06-43	90	39	27
■	 Emiel	de	Weerd,	fractievoorzitter	VVD-Liberaal2000,	via	e.deweerd@voorst.nl	en	06-19	32	24	45
■	 Arend	Jansen,	fractievoorzitter	Voortvarend	Voorst,	via	a.jansen@voorst.nl	en	06-50	66	66	01
■	 Bertine	Grevinga,	fractievoorzitter	PvdA-GroenLinks,	via	b.grevinga@voorst.nl	en	06-15	41	54	47	
■	 Wim	Vrijhoef,	fractievoorzitter	D66,	via	w.vrijhoef@voorst.nl	en	06-11	86	14	77
■	 Arco	Hak,	fractievoorzitter	SGP,	via	a.hak@voorst.nl	en	06-50	29	03	35

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	van	de	raadsstukken?	Stuur	dan	een	e-mail	naar	
raad@voorst.nl.	U	ontvangt	dan	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.

Openingstijden	5	&	6	mei

Het	 gemeentehuis,	 CJG	 Voorst	
(Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin)	en	
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
zijn	de	gehele	dag	gesloten	op	
donderdag	5	mei	(Bevrijdingsdag)	
en	op	vrijdag	6	mei.	

Spoedeisende	zaken
Op	vrijdag	6	mei	 is	 de	 Burger-
lijke stand geopend van 9.00 tot 
10.00	 uur,	 uitsluitend	 voor	 het	
doen van aangifte van geboorte 
of overlijden.

Bij	 spoedeisende	 zaken	 in	 de	
openbare	ruimte	 (zoals	een	ge-
vaarlijke	wegverzakking,	een	ri-
oolverstopping of een omgewaai-

de	boom)	die	niet	kunnen	wachten	
tot de eerstvolgende werkdag, 
belt	u	de	Calamiteitenlijn	0571-
27	37	60	(24	uur	per	dag).		

Tijdens de feestdagen en bui-
ten	de	openingstijden	zijn	Veilig	
Thuis	en	Spoedeisende	Zorg	(voor	
jeugd)	via	de	gebruikelijke	tele-
foonnummers bereikbaar:

■	Als	er	sprake	 is	van	dreigend	
geweld:	 politie:	 112	of	Veilig	
Thuis:	0800	-20	00

■	Spoedeisende	Zorg	(voor	jeugd):	
0900	–	99	55	599

■	Spoedeisende	 hulp	 bij	 psy-
chiatrische-	en	psychosociale	

Energiezuinig	en	comfortabel	wonen?	 
Doe mee aan de glasactie!
Wist	u	dat	uw	ramen	veel	warm-
te	verliezen	wanneer	ze	slecht	
geïsoleerd	 zijn?	 Goed	 geïso-
leerd glas brengt uw stookkos-
ten omlaag en draagt bij aan 
een	duurzamere	woning.	Naast	
meer	comfort	zorgt	dit	voor	een	
lagere energierekening en helpt 
u	het	klimaat.	Op	verzoek	van	
de gemeente biedt het Regio-
naal	Energieloket	daarom	gratis	
ondersteuning bij het verduur-
zamen	van	uw	woning.	

Makkelijk en voordelig 
energie besparen
De gemeente Voorst maakt het 
u als inwoner graag makkelijk 
om energie te besparen. Daar-
om starten wij samen met het 
Regionaal	Energieloket	een	ac-
tie voor glasisolatie. Regionaal 
Energieloket	heeft	 in	 verschil-
lende gemeenten dit soort acties 
georganiseerd.	Op	verzoek	van	
de gemeente Voorst is er een er-
varen	glasisolatiebedrijf	gekozen	
uit de regio Dit heeft een aantal 
voordelen:

■	Kwaliteit:	onafhankelijke	tech-
nische specialisten hebben het 
aanbod in uw regio bekeken. 
De	installateur	is	gekozen	van-
wege de goede prijs-kwaliteit-
verhouding en de garanties;

■	Scherpe	 prijs:	 via	 de	 actie	
worden binnen een klein ge-
bied veel woningen geïsoleerd. 
Hierdoor kan het isolatiebedrijf 
haar werk slimmer plannen en 
uitvoeren. Daardoor krijgt u 
een scherpe prijs;

■	Maatwerk:	iedere	woning	is	an-
ders. Daarom krijgt u altijd een 
persoonlijke	offerte.	Deze	is	op	
maat gemaakt voor uw woning 
en wensen.

Zo werkt de glasisolatie-
actie
1.	Schrijf	u	in	voor	14	juni	2022	

via regionaalenergieloket.nl/
acties.

2.	Woningopname:	de	 installa-
teur bekijkt of uw woning ge-
schikt is voor glasisolatie.

3.	 Persoonlijke	 offerte:	 u	 ont-
vangt	een	persoonlijke	offerte.	
U	zit	nergens	aan	vast	en	be-
slist	zelf	of	u	uw	woning	laat	
isoleren.

4.	 Installatie:	 gefeliciteerd!	 U	
kunt nu genieten van een war-
me woning.

Let	op:	woont	u	in	een	monumen-
taal pand of beschermd dorpsge-
zicht	en	doet	u	graag	mee	met	
deze	actie?	Neem	dan	contact	op	
met de gemeente Voorst over de 
mogelijkheden	 via	duurzaam@
voorst.nl.  ■

problemen: via dienstdoende 
huisarts(enpost).

Tijdens openingstijden al-
leen op afspraak geopend
Tijdens de openingstijden op 
werkdagen	 zijn	 het	 gemeente-
huis en de frontoffice van het 
MNV	en	het	CJG	online	en	telefo-
nisch bereikbaar, en alleen op af-
spraak	geopend.	Wilt	u	langsko-
men? 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.		■

Buurtactie	‘Tegels	eruit,	plant	erin!’

Het weer in Nederland wordt 
steeds extremer. Hevige regen-
buien en lange periodes van hit-
te en droogte volgen elkaar op. 
Omdat	onze	 leefomgeving	sterk	
is versteend, krijgen we steeds 
vaker te maken met problemen 
als hittestress en wateroverlast. 
Al die stenen verkoelen niet op 
een hete dag en laten geen water 
door wanneer het regent. Vervang 
daarom een paar tegels in je tuin 
door planten. Dat is ook nog goed 
voor de biodiversiteit. 

De gemeente helpt je daarin mee, 
met	de	actie	 ‘Tegels	eruit,	plant	
erin!’

Wat	doet	de	gemeente:
■	Voert	de	tegels	af
■	Voert	wit	zand	af
■	Levert	bemeste	tuinaarde
■	Levert	planten	(t.w.v.	maximaal	
€	15	per	adres)

Wat	zijn	de	voorwaarden	
om mee te doen:
■	 Je	geeft	 je	op	per	straat	(mini-
maal	7	adressen	doen	mee)

■	Per	adres	worden	minimaal	een	
paar	 tegels	 verwijderd.	 Je	kan	

ook	meedoen	als	je	(een	stukje)	
basaltsplit wil vervangen door 
planten. 

Wat	moet	je	zelf	regelen:
■	Maak	voldoende	buren
 enthousiast
■	Verzin	 een	 datum	 voor	 een	

actiedag
■	Stuur	een	mail	naar	duurzaam@

voorst.nl om je aan te melden. 
■	Zorg	zelf	voor	tuinierspullen.	
■	Stuur	minimaal	2	weken	van	te-

voren een plan naar de gemeen-
te, waarin staat:

o	Foto’s	van	de	tegels	(of	basalt-
split)		die	verwijderd	gaan	wor-
den	 (per	 locatie	 een	 foto)	 en	
hoeveel	m2	dat	is.	

o	Welke	planten	jullie	graag	willen.	
o De adressen van alle deelnemers;
o De geschikte plek waar de ge-

meente een container, tuinaarde 
en	planten	moet	neerzetten;

o De contactgegevens van de co-
ordinator van de buurtactie. 

■	Maak	er	geen	gezellige	dag	van	
met de hele buurt!

Deze	actie	geldt	het	hele	jaar,	maar	
er is een maximum aan het budget, 
dus geef je snel op  ■



voorstwijzervoorstwijzer
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	25	april	2022	tot	en	
met	vrijdag	29	april	2022.

Bekendmakingen

Week	18:	4-5-2022

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Bosweg 4 in Klarenbeek Kijkdag op 28-5-2022 van 16.00-00.00 uur Melding ontvangen BW-2022-0125

Diverse wegen in Klarenbeek Spulletjesdag op 18-9-2022 van 10.00-16.00 uur Melding ontvangen BW-2022-0122

Evenemententerrein Vaassenseweg in Terwolde Terwolde viert de Zomer op 1-7, 2-7 en 3-7-2022 Toestemming verleend BW-2022-0103

Kerklaan 2A in Twello Vierhofsteden volleybaltoernooi op 10-6 en 11-6-2022 Toestemming verleend BW-2022-0087

Muziektent Schoolstraat in Voorst Concert Melding ontvangen BW-2022-0127

Rijksstraatweg 17A in Twello Into the Mud op 13-8-2022 Toestemming verleend BW-2022-0108

Rijksstraatweg 25 in Twello Double Trouble op 8-9-2022 Toestemming verleend BW-2022-0062

Anterieure overeenkomst

Rijksstraatweg 24A in Wilp Bouw sportzaal Overeenkomst gesloten Z-21-09663_2022-21326

Melding brandveilig gebruik

H.W. Iordensweg 17 in Twello Brandveilig in gebruik nemen gemeentehuis Melding ontvangen SXO-2022-0217

Omgevingsvergunning

Abraham Kuyperstraat 48 in Twello Bouwen berging Aanvraag ontvangen SXO-2022-0228

Bekendijk 2 in Terwolde Bouwen bed & breakfast en stal Aanvraag ontvangen SXO-2022-0225

Bloemenksweg 38 in Voorst Bouwen sauna Vergunning verleend SXO-2022-0103

Burgemeester van der Feltzweg 1 in Twello Kappen 7 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0238

de Kar 11A-11B in Klarenbeek Bouwen stal met luchtwasser Aanvraag ontvangen SXO-2022-0235

de Kosterij 7 in Terwolde Plaatsen dakkapel Vergunning verleend SXO-2022-0163

Dorpsstraat 1 in Twello Plaatsen schuur met veranda Aanvraag ontvangen SXO-2022-0209

Enkpad 2 in Voorst Intern verbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0229

Enkweg 21 in Voorst Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2022-0234

Leusvelderweg 4A in Voorst Legaliseren aanbouw bakhuis Aanvraag ontvangen SXO-2022-0223

Middendijk 17 in Nijbroek Bouwen overkapping boven uitloopstal Aanvraag ontvangen SXO-2022-0233

Molenveld 25 in Twello Uitbreiden woning Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0127

Vaassenseweg 52 in Nijbroek Bouwen werktuigenberging met werkruimte Aanvraag ontvangen SXO-2022-0232

Wellinkhofweg 5 in Terwolde Verbouwen schuur tot mantelzorgwoning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0218

Zonnenbergstraat 47 in Wilp Verbouwen woning Vergunning verleend SXO-2022-0105

Overig

Dernhorstlaan in Twello; perceel gemeentegrond Pacht van 12.048 m² Voornemen  
pachtovereenkomst  
te sluiten

Z-22-03744_2022-22110

Gemeente Voorst Algemeen mandaatbesluit Voorst 2022 Besluit genomen Z-22-01864_2022-21323

Sloopmelding

B. Hurenkampstraat 6 in Wilp Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning 
en berging

Melding ontvangen SXO-2022-0219

Bachstraat 6 in Twello Verwijderen asbesthoudende toepassingen uit woning Melding ontvangen SXO-2022-0221

Bongerdskamp 2 in Voorst Verwijderen asbest golfplaten schuur en  
asbesthoudend dakbeschot woning

Melding ontvangen SXO-2022-0230

Gravenstraat 7 in Voorst Saneren aanvullend aangetroffen asbesthoudende  
toepassingen

Melding ontvangen SXO-2022-0220

Helena H. Wilkensstraat 39 in Voorst Verwijderen asbesthoudende restanten uit 
kruipruimte

Melding ontvangen SXO-2022-0224

Oude Wezeveldseweg 18 in Twello Verwijderen asbesthoudende platen uit hooiberg Melding ontvangen SXO-2022-0227

Zwarte Kolkstraat 52 in Wilp Afvoeren asbestplaten Melding ontvangen SXO-2022-0231

Tijdelijke verkeersmaatregel

Afsluiten voor alle verkeer op 24-5-2022 van 
8.00-10.30 uur in Wilp-Achterhoek 
- Zwarte Kolkstraat, tussen Vundelaarsweg en   
  Oud Lochemseweg

ANWB streetwise-ochtend Besluit genomen BW-2022-0071
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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

 Meer informatie
Wilt	u	meer	weten	over	een	be-
kendmaking/publicatie?	 Kijk	
dan	op	overheid.nl,	onder	Be-
leid	&	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	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 bekend-
making/publicatie niet op over-
heid.nl staan? Neem dan gerust 
contact op met de gemeente 
Voorst:	0571-27	99	11	of	kom	
langs bij de receptie in het ge-
meentehuis.	Wij	helpen	u	graag!

Berichten	over	uw	buurt	
via overheid.nl/berichten-
over-uw-buurt
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. 

Op overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt	kunt	u	zich	aanmelden	
voor een e-mailservice. Met en-
kele	stappen	schrijft	u	zich	in.	U	
ontvangt dan dagelijks per e-mail 
een	 overzicht	 van	 besluiten	 en	
andere berichten die onder meer 
gemeenten, provincies en water-
schappen via overheid.nl publi-
ceren.	U	stelt	het	type	bericht	in	
en	van	welke	organisatie	u	deze	
berichten wilt ontvangen. Daarbij 
is het ook mogelijk een afstand 
ten	opzichte	van	uw	adres	aan	te	
geven. U krijgt dan bericht over de 
actuele locatiegebonden bekend-

makingen/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 
gemeentehuis	 in	 Twello	 (Hiet-
weideweg	20).	De	 vergadering	
begint	om	10.00	uur.	

De	agenda	(met	daarin	de	lijst	
met te behandelen bouwplan-
nen)	maken	wij	bekend	op	www.
voorst.nl.

Volgens	artikel	12	van	de	Wo-
ningwet	 is	 deze	 vergadering	
openbaar.	Wilt	 u	 hierbij	 aan-
wezig	zijn?	Dan	horen	wij	dat	
graag van u. 

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

Afsluiten voor alle verkeer van 27-6 t/m 3-7-2022 
in Terwolde 
- Vaassenseweg, vanaf Leliestraat tot aan   
  Wolterkampsweg 

Afsluiten voor alle verkeer van 1-7 vanaf 19.00 
uur t/m 3-7-2022 23.00 uur 
- gehele Leliestraat

Tweezijdig parkeerverbod van 1-7 t/m 3-7-2022 
- Wolterkampsweg, vanaf Molenweg tot aan  
  Vaassenseweg

Terwolde viert de zomer Besluit genomen BW-2022-0103

 Geen vervolg randweg twello en maatregelen aan het spoor 

Het	college	van	B&W	stelt	aan	de	
gemeenteraad voor om het plan 
voor de randweg Twello, en de 
daarbij behorende maatregelen 
aan	het	spoor,	niet	voort	te	zet-
ten. Dit betekent dat het plan nu 
niet	uitgevoerd	zal	worden.	Het	
college heeft de afgelopen pe-
riode intensief overleg gevoerd 
met ProRail over de uitvoering 
en financiering van het door-
trekken van de westelijke rand-
weg Twello en over maatregelen 
aan de spoorwegovergangen. De 
door het college voorgestelde 
maatregelen	zijn	het	afgelopen	
jaar met inwoners besproken en 
uitgewerkt.	Op	basis	hiervan	zijn	
de	kosten	en	risico’s	aangepast	
en	geactualiseerd.	De	financiële	
reservering van de rijksoverheid 
en	de	gemeente	zijn	onvoldoende	
om verder uitvoering te kunnen 
geven aan het plan. 

Financieel niet sluitend 
De goedkoopste variant van de 
uitvoering van bovengenoemd 
plan	is	geraamd	op	bijna	19	mln.	
euro. Daarbij kunnen de totale 
kosten nog hoger uitvallen door 
onder meer de stijgende mate-
riaalprijzen.	De	rijksoverheid	en	
de gemeente willen fors inves-
teren in het plan: met maximale 
reserveringen van respectievelijk 
10	en	8	mln.	euro.	De	provincie	
Gelderland	heeft	ervoor	gekozen	

om niet bij te dragen. Het plan is 
volgens de provincie slechts een 
lokale opgave en heeft voor hen 
geen provinciale prioriteit. Met 
deze	 resultaten	 is	 de	 huidige	
conclusie van het college dat het 
plan	financieel	 niet	 sluitend	 te	
krijgen	is	en	dat	het	voortzetten	
van dit project daarom niet ver-
antwoord is. 

Veiligheid, leefbaarheid 
en ontsluiten bedrijven-
terreinen 
In	 de	 jaren	 ’80	 en	 ’90	besloot	
de toenmalige gemeenteraad tot 
aanleg van een randweg aan de 
zuid-	 en	westkant	 van	 Twello.	
Met als doel: 
■	het	doorgaande	verkeer	en	het	

vrachtverkeer om de dorpskern 
van Twello te leiden; 

■	lokale	 bedrijventerreinen	
rechtstreeks aan te sluiten op 
het hoofdwegennet; 

■	Twello-centrum	verkeersluwer	
te maken; 

■	de	veiligheid	en	 leefbaarheid	
binnen Twello te verbeteren. 

Met	 de	 Zuiderlaan	 en	 Wester-
laan is twee derde van die ge-
wenste randweg Twello al aange-
legd. Voor het nog ontbrekende 
deel,	 tussen	 de	Westerlaan	 en	
de	Rijksstraatweg	(N344),	is	een	
MER-studie	 ‘Randweg	 Twello’	
uitgevoerd	en	de	studie	‘Een	ver-

keersveilig	en	leefbaar	Twello’.	Op	
basis	van	deze	laatste	studie	heeft	
de	gemeenteraad	in	2017	een	be-
sluit	genomen	en	een	keuze	ge-
maakt voor het doortrekken van 
de westelijke randweg om Twello, 
met een spooronderdoorgang en 
met een maximale bijdrage van 
de	gemeente	Voorst	van	5	miljoen	
euro	 (excl.	btw)	en	de	daarmee	
samenhangende infrastructurele 
maatregelen aan de bestaande 
wegen,	waaronder	de	H.W.	 Ior-
densweg en de Molenstraat voor 
een	bedrag	van	1.5	miljoen	euro	
(excl.	btw).	In	2021	heeft	de	ge-
meenteraad de gemeentelijke bij-
drage	verhoogd	tot	maximaal	8	
mln.	euro	(excl.	BTW).	

Het	Woon-Werk-Leef-plan	
gemeente Voorst 
Voor	 kans	 op	 een	 aanzienlijke	
rijksbijdrage voor doortrekking 
van de randweg met tunnel heeft 
de gemeente Voorst, op advies 
van en in samenwerking met Pro-

Rail, een integraal en gebiedsge-
richt plan gemaakt met de titel 
‘Woon-Werk-Leef-plan	gemeente	
Voorst’	(WWL-	plan).	Met	als	doel	
om het woon- en werkklimaat 
aantrekkelijker	en	duurzamer	te	
maken en de veiligheid op het 
spoor verder te verbeteren. Door-
trekking van de randweg Twel-
lo, met ondertunneling van het 
spoor en veiligheidsmaatregelen 
aan het spoor, waren de aanlei-
ding en kern van dit plan met de 
volgende doelen en ambities: 
■	 het	 woon-	 en	 leefklimaat	 in	

Twello verbeteren. 
■	het	spoor-	en	wegennet	veili-
ger	maken	voor	treinreizigers,	
verkeersdeelnemers, inwoners 
en recreanten. 

■	 het	 lokale	 vestigingsklimaat	
versterken en een impuls 
geven. 

Nu andere maatregelen 
onderzoeken	
Omdat	Twello	zal	groeien	en	de	

verkeersdrukte	zal	blijven	toe-
nemen, stelt het college de raad 
nu voor om andere maatregelen 
te	onderzoeken	en	te	inventari-
seren om de verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid en leefbaarheid in 
Twello en omgeving te verbete-
ren. De functies en inrichting van 
de wegen in Twello en omgeving 
zijn	in	het	Programma	Mobiliteit	
2020	 -	 2030	 namelijk	 geba-
seerd op een volledige westelijke 
randweg. Dit geldt ook voor de 
voorgenomen maatregelen en in-
vesteringen in het bijbehorende 
uitvoeringsprogramma. Zonder 
randweg blijft de huidige ver-
keerssituatie	echter	ongewijzigd	
en is daardoor het programma 
niet meer actueel. Het college 
stelt de gemeenteraad daarom 
voor om, in overleg met de sa-
menleving,	onderzoek	 te	doen	
naar nieuwe, mogelijke maat-
regelen	met	als	doel	deze	op	te	
nemen in een nieuw uitvoerings-
programma.  ■


