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Gemeentelijke informatie

Vooruitboeren in Voorst

Wordt het voor boeren innoveren, 
extensiveren, verplaatsen of stop-
pen? Het regeerakkoord heeft grote 
ambities voor de natuur- en land-
bouwtransitie. Tijd voor een ge-
sprek met de belangrijkste spelers 
in het buitengebied, de boeren. Een 
gesprek aan de keukentafel, op de 
boerderij. Open en anoniem, met 
een agrarische coach. Mogelijk ge-
maakt door de provincie Gelderland 
en de gemeente Voorst. Voor zowel 
de overheid als de boeren valt er 
wat te halen. 

Praten met boeren
De gemeente Voorst wil meeden-
ken met de individuele boer, en aan 
het werk met de oogst van de keu-
kentafelgesprekken die met zoveel 
mogelijk boeren in de regio gevoerd 
worden. Wat denkt de boer ervan? 
Eerder spraken we al met melk-
veehouder Tom Lammers in Wilp, 
melkveehouder Lucie van Maanen in 
Terwolde en varkenshouder Martijn 
Groot Koerkamp in Teuge. Onder-
tussen is de stikstofkwestie groter 
dan ooit en het zo gewenste per-
spectief lijkt voor boeren ver weg. 
Maar het werk op de boerderij gaat 
gewoon door, hoewel dat door de 
grote onzekerheden over de toe-
komst wel in een ander daglicht is 
komen te staan. Reden temeer om 
het gesprek tussen alle betrokken 
partijen te blijven voeren.

Lunch met burgemeester
Ook Paula Jorritsma, de nieuwe 
burgemeester van de gemeente 
Voorst, ziet het belang van een 
persoonlijk gesprek. In de afgelo-
pen weken ging de burgemeester 

bij meerdere boeren in de regio 
op bezoek om zelf te horen wat er 
speelt, wat de wensen en zorgen 
zijn en om het boerenverhaal te ho-
ren. Zoals bij de familie Lankhorst 
op boerderij Welgelegen. De burge-
meester nam hier, op de Voorster 
Klei in Voorst, afgelopen vrijdag 1 
juli een kijkje. Henk en Anne Marie 
Lankhorst hebben samen met hun 
zoon Tom en zijn vriendin Sophie, 
een melkveebedrijf op de vrucht-
bare kleigronden aan de IJssel. 
Vooruitboeren in Voorst, dat willen 
ze graag, op deze plek. Ze vertel-
den welke uitdagingen er zijn. En 
waarom ze het waarderen dat de 
gemeente Voorst keukentafelge-
sprekken met boeren (door agra-
rische coaches) organiseert. Onder 
de veranda, met uitzicht op het vee, 
eten de burgemeester en de boeren 
samen een broodje Voorstenaer-
kaas gemaakt met weidemelk van 
hun eigen koeien. 

‘Als boer leef je van de 
bodem en samen met de 
natuur’
Henk vertelt hoe hun verhaal begon 
op Welgelegen. Als boerenzoon uit 
Wijhe begon Henk veertig jaar ge-
leden als medewerker, en later als 
bedrijfsleider, op het landgoed van 
jonkheer Bosch van Rosenthal. Het 
landgoed telde naast boerderij Wel-
gelegen nog vijf andere boerderijen 
op in totaal 400 ha grond. Na een 
vennootschap met de jonkheer wer-
den Henk en Anne Marie zelfstandig 
ondernemers op de pachtgrond van 
het landgoed. Het gezin kreeg drie 
kinderen. De jongste zoon Tom wil 
graag straks, samen met zijn vrien-
din, het bedrijf overnemen. Zowel 
vader als zoon volgden de hogere 
landbouwschool in Dronten. Het 
bedrijf groeide van 100 koeien op 
70 ha naar 140 koeien op 85 ha. 
Tom werkt al sinds 2017 met zijn 
vader en moeder in een maatschap. 
Tom liep stage op boerenbedrijven 
in Nieuw-Zeeland, Denemarken en 
Ierland en de ruimte is daar in vele 
opzichten groter dan in Nederland. 
Toch willen Tom en Sophie graag 

boeren in hun eigen streek, op de 
beste plek die ze kennen, maar ook 
vanwege vrienden en familie die je 
ver van huis toch moet missen. 

Natuurlijk landschap 
Beekzicht
Het landgoed waarop de familie 
boert is bekend onder de naam 
‘Landgoed Beekzicht’. De eisen die 
het landgoed eerder oplegde met 
betrekking tot natuur- en land-
schapselementen waren soms best 
lastig voor de pachters, maar blij-
ken nu van waarde voor een grotere 
biodiversiteit. Henk weet nog goed 
dat er al in de jaren negentig veel 
aandacht was voor natuur- en wei-
devogelbeheer: “Helaas niet altijd 
met het gewenste resultaat; de wei-
devogel heeft het zwaar, ook door 
de droogte en de vele predatoren 
(natuurlijke vijanden) in het veld. 
Hoewel, de patrijs laat zich wel wat 
vaker zien. Op 15 ha van onze grond 
hebben we een uitgestelde maaida-
tum voor de ontwikkeling van krui-
denrijk grasland. We mogen deze 
grond niet bemesten, en maaien 
het gras pas na 15 juni, om meer 
biodiversiteit te creëren”. Onlangs 
volgden Tom en Henk de training 
natuur-inclusieve landbouw, vanuit 
de Cleantech Regio georganiseerd 
en gefinancierd door de provincie. 
Hierdoor zijn zij toch anders tegen 
zaken gaan aankijken en zien zij 
kansen in hun bedrijfsvoering. Tom: 
“Als je dan probeert om zaken op te 
pakken die zorgen voor een beter 
milieu en een bedrijfsvoering die 
meer duurzaam is, en er verschijnt 
dan een soort kleurplaat over stik-
stof in de media waaruit blijkt dat 
je toekomst onzeker is, dan zakt 
de grond wel even onder je voeten 
weg”. Vader Henk beaamt dit: “Het 
voelt inderdaad als een steek in de 
rug”. De burgemeester kan zich dit 
gevoel voorstellen. De dag ervoor 
sprak ze nog met demonstrerende 
boeren: “Als gemeente willen we 
naast, en voor, onze boeren staan. 
Als boeren hebben jullie perspec-
tief nodig. Het genoemde kaartje is 
destructief voor het vertrouwen van 

boeren in de overheid. Het lijkt erop 
dat boeren geen tijd wordt gegund 
de overgang naar meer duurzame 
landbouw te maken. Het is zaak 
voor de boeren om wel aan tafel te 
blijven. De zaak staat nu te veel op 
scherp. Geweld is nooit een manier 
om ergens te komen”. Anne Marie 
vertelt dat er binnenkort een groep 
collega-boeren en andere betrok-
kenen op hun bedrijf komt om te 
praten over natuur-inclusieve land-
bouw. Hun bedrijf is een van de zes 
voorbeeldbedrijven van de provin-
cie Gelderland voor natuur-inclu-
sief boeren: “Het is een zoektocht, 
maar we werken er graag aan mee”. 

Voorstenaer kaas
Vanuit het landgoed kwam de 
vraag naar meer streekproducten 
en Anne Marie en Sophie zitten on-
dertussen met veel plezier ‘in de 
kaas’. “Vorig jaar januari kregen we 
toestemming van de vaste melkaf-
nemer van FrieslandCampina om 
een gedeelte van onze weidemelk, 
als eigen kaas, zelf te vermarkten. 
‘Planet proof’ was onze weidemelk 
al. Dat betekent bijvoorbeeld dat 
onze koeien in de wei grazen en er 
meer aandacht is voor het welzijn 
van de dieren, zoals een ligplek 
voor alle koeien, roterende borstels 
in de stal, bijdragen aan de natuur-
ontwikkeling, zelf groene energie 
opwekken of afnemen. We krijgen 
2,5 cent extra voor een liter melk. 
Een kaasfabriek in Rhenen haalt 
nu elke maand 2000 liter melk op 
en maakt er kaas van, waarna de 
kaas in de kelder van onze boer-
derij tot echte Voorstenaer-kaas 
rijpt. Wij hebben er plezier in, we 
zijn trots op onze eigen kaas en 
de afnemers waarderen de kwali-
teit van dit versproduct uit de ei-
gen regio. We verkopen onze kaas 
op zaterdagochtend aan huis en in 
de pantry in Wilp. Het loopt super. 
Onze gemeente ziet de productie 
en afzet van producten in de korte 
keten graag groeien. Een speci-
aal ontwikkelde campagne zet het 
verhaal van onze streekproducten 
kracht bij onder de naam ‘Super die 

Boer!’ Je ziet datgoed voedsel  van 
dichtbij steeds populairder wordt 
en daar zijn we blij mee. Het is 
lekker en als boer krijg je ook een 
stukje waardering!”

IJsselvallei Boert en Eet 
Bewust
“Om ons boerenverhaal breder te 
delen met diverse doelgroepen in 
de samenleving zijn we lid van de 
stichting ‘IJsselvallei Boert en Eet 
Bewust’. Samen met collega-boe-
ren organiseren we leuke bijeen-
komsten en activiteiten rondom de 
boerderij zoals fietstochten met een 
proeverij in de stal. Onlangs hielpen 
we bij een Koecert op het erf van de 
familie Bussink in Voorst. Muziek 
in een koeienstal blijkt heel mooi 
te klinken”. De burgemeester kan 
zich dat goed voorstellen: “Met the-
ater en muziek breng je ook andere 
gesprekken op gang, bijvoorbeeld 
over onderwerpen die soms moei-
lijk bespreekbaar zijn of gevoelig 
liggen”.  Sophie vertelt dat ze wel 
eens meemaakt dat mensen een 
beeld hebben van hun boerderij dat 
niet klopt met de werkelijkheid. Dan 
legt ze het hoe en waarom uit en 
dat leidt vaak tot leuke gesprekken, 
waar ze zelf ook weer van leert. Ze 
wil zeker in gesprek met een agra-
risch coach: “Het is een manier om 
met iemand met verstand van onze 
sector anoniem te sparren en ons 
idee over de landbouw mee te ge-
ven aan onze gemeente. Het is een 
kans, dus die pakken we!”

Informatie over de keukentafelge-
sprekken in Voorst: www.voorst.nl/
keukentafelgesprekken  ■

Resultaten leefbaarheidsonderzoek Twello

In het afgelopen voorjaar deed 
de gemeente Voorst een leef-
baarheidsonderzoek onder de 
inwoners van Twello. Er was een 
grote respons en de gemeente 

bedankt alle deelnemers voor 
hun reactie. Maandagavond 11 
juli presenteerde de gemeente 
de resultaten in de raadzaal van 
het vernieuwde gemeentehuis 

aan een grote groep inwoners, 
raadsleden en medewerkers van 
de gemeente en Mens en Welzijn. 

Samen nadenken over de 
toekomst van het dorp
Burgemeester Paula Jorritsma-
Verkade verwelkomde alle aan-
wezigen en benadrukte dat het 
belangrijk is dat de gemeente en 
de inwoners van Twello samen 
nadenken over de toekomst van 
het dorp. Er waren veel positieve 
reacties en er ontstonden goede 
gesprekken. Bijvoorbeeld over 
wat een goede aanpak kan zijn 
om inwoners meer met elkaar 

te verbinden en om initiatie-
ven in de buurten en wijken te 
ondersteunen. Na de zomerva-
kantie gaan een aantal enthou-
siaste inwoners in een werkgroep 
hierover brainstormen om daarna 
concrete acties uit te voeren. Wilt 
u ook meedenken en deelnemen 
aan deze werkgroep? Stuur dan 
een e-mail naar de coördinator 
maatschappelijke initiatieven 
bij de gemeente Voorst, Chris  
Frencken: c.frencken@voorst.nl 

Winnaars
Onder de deelnemers van het 
leefbaarheidsonderzoek zijn 5 

horeca-cadeaubonnen verloot. 
De hieronder genoemde winnaars 
zijn persoonlijk geïnformeerd:
	Henriëtte Boreel
	Aalke Drijfholt
	Robert Borgonjen
	Annet Reimert
	Kirsten van Ulden

Resultaten
Benieuwd naar de resulta-
ten van het leefbaarheids-
onderzoek? Kijk voor de 
presentatie van het leefbaar-
heidsonderzoek en het onder-
zoeksverslag op: www.voorst.nl/ 
leefbaarheidsonderzoektwello.  ■



voorstwijzervoorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl 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 11 juli 2022 tot en met 
vrijdag 15 juli 2022.

Bekendmakingen

Week 29: 20-7-2022

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bocht Goeman Borgesiusstraat in Twello Straatbarbecue op 27-8-2022 Melding ontvangen BW-2022-0184

Broodakker 12 in Twello 50-jarig jubileum tuinfeest op 19-8-2022 Melding ontvangen BW-2022-0187

Dorpsplein in Twello Openlucht samenkomst op 23-7-2022 van 14.00-20.00 uur Melding ontvangen BW-2022-0196

Ganzeboomsland in Twello Buurtfeest op 20-8-2022 van 14.00-1.00 uur Melding ontvangen BW-2022-0193

Hengelderweg 6 in Voorst Open veld dagen voor genodigden van 27-9-2022 tot 
7 oktober 2022

Toestemming verleend BW-2022-0189

Hoek Dorpsplein-Dijkhuizenweg-Geersepad in 
Nijbroek

Melding brandveilig gebruik Dikke Mik dorpsfeest 2022 Melding ontvangen BW-2022-0186

Kneuterstraat 13 in Wilp (evenemententerrein 
Leisurelands)

Ground Zero 2022 op 27-8-2022 Toestemming verleend BW-2022-0120

Marktplein in Twello WK Volleybal Side Event op 17-9-2022 Toestemming verleend BW-2022-0160

Molenallee 50 in Wilp Zozijn Kermis op 15-9-2022 Melding ontvangen BW-2022-0190

Recreatiegebied Bussloo - Kneuterstraat in Wilp Besloten personeelsfeest op 17-9-2022 Toestemming verleend BW-2022-0181

Stinzenlaan 80 in Twello Scouting Regiofeest op 27-8-2022 Toestemming verleend BW-2022-0173

Veenhuisweg 61 in Twello Verjaardagsfeest Melding ontvangen BW-2022-0195

Wellinkhofweg 14 in Terwolde Bruiloft op 2-9-2022 Melding ontvangen BW-2022-0194

Zandwal 1 in Voorst Latin Lounge op 30-7-2022 Toestemming verleend BW-2022-0128

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Beleidsregels studietoeslag 2022 Vastgesteld Z-22-04907_2022-36942

Milieumelding

Rijksstraatweg 87 in Twello Actualiseren onderliggende melding Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000664

Weerdseweg 3 in Wilp Plaatsen mono mestvergister en plaatsen grasdroger Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000665

Omgevingsvergunning

Broekstraat 49 in Klarenbeek Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2022-0383

Bussloselaan 28 in Voorst Vervangen gevels, dak en constructie bedrijfspand Aanvraag ontvangen SXO-2022-0389

Koningin Julianastraat in Twello - kad. perceel 
9750B Twello

Bouwen 16 appartementen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0377

Lathmerweg 7H in Wilp In gebruik nemen zorggebouw tijdelijke huisvesting
Oekraïense vluchtelingen

Vergunning verleend 
tot 9 juli 2027

SXO-2022-0365

Leusvelderweg 4A in Voorst Legaliseren aanbouw bakhuis Vergunning verleend SXO-2022-0223

Middendijk 17 in Nijbroek Bouwen overkapping boven uitloop stal Vergunning verleend SXO-2022-0233

Middendijk 81 in Nijbroek Vervangen kapconstructie Vergunning verleend SXO-2022-0284

Schoolstraat 4 in Wilp Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2022-0212

Weerdseweg 11 in Wilp Bouwen schuur Vergunning verleend SXO-2022-0108

Wilhelminaweg 2 in Voorst Speelparadijs Vergunning gedeeltelijk 
verleend

SXO-2021-0383/ 
NL.IMRO.0285.2110-VS00

Zonnenbergstraat 44 in Wilp Uitbreiden werktuigenberging Vergunning verleend SXO-2022-0294

Sloopmelding

B. Hurenkampstraat 14 in Wilp Verwijderen asbest uit woning en berging Melding ontvangen SXO-2022-0380

Benedenste Kruisweg 9 in Nijbroek Verwijderen asbestdaken kapschuur en caravanstalling Melding ontvangen SXO-2022-0392

Broekstraat 49 in Klarenbeek Slopen schuur met asbestdak Melding ontvangen SXO-2022-0382

Bussloselaan 28 in Voorst Verwijderen asbest en gedeeltelijk slopen bedrijfshal Melding ontvangen SXO-2022-0390

Dorpsstraat 17 in Twello Verwijderen asbest uit pand Melding ontvangen SXO-2022-0386

Dorpsstraat 30 in Wilp Verwijderen asbestdaken paardenstal en kapschuur Melding ontvangen SXO-2022-0388

Groen van Prinstererstraat 27 in Twello Verwijderen asbest uit trafo Melding ontvangen SXO-2022-0393

Leliestraat 2 in Terwolde Verwijderen asbestdakbeschot Melding ontvangen SXO-2022-0387

Middendijk 17 in Nijbroek Verwijderen asbestdak stal Melding ontvangen SXO-2022-0384

Rijksstraatweg 17 in Voorst Verwijderen asbesthoudende golfplaten Melding ontvangen SXO-2022-0381
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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 of kom langs bij het service-
punt in het gemeentehuis. Wij hel-
pen u graag.

Berichten over uw buurt 
via overheid.nl/berichten-
over-uw-buurt
Snel en overzichtelijk alle ontwikke-
lingen in uw buurt volgen of de offici-

ele bekendmakingen van de gemeente 
Voorst inzien? Op overheid.nl is dat 
mogelijk 

Op overheid.nl/berichten-over-uw-
buurt kunt u zich aanmelden voor 
een e-mailservice. Met enkele stap-
pen schrijft u zich in. U ontvangt dan 
dagelijks per e-mail een overzicht 
van besluiten en andere berichten 
die onder meer gemeenten, provin-
cies en waterschappen via overheid.nl 
publiceren. U stelt het type bericht in 
en van welke organisatie u deze be-
richten wilt ontvangen. Daarbij is het 

ook mogelijk een afstand ten opzichte 
van uw adres aan te geven. U krijgt 
dan bericht over de actuele locatiege-
bonden bekendmakingen/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 ge-
meentehuis in Twello (H.W. Iordens-
weg 17). De vergadering begint om 

10.00 uur. 

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

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan 
horen wij dat graag van u. 

Houd er als derde belanghebbende 
rekening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn in 
een welstandsvergadering.

Tijdelijke verkeersmaatregel

Afsluiten voor alle verkeer, uitgezonderd o.a. 
crew, artiesten en diensten (calamiteitenroute) 
op 27-8-2022 van 19.00 uur tot 28-8-2022 
8.00 uur in Wilp

- Sluinerweg, tussen Ardeweg en Zwarte Kolk-
straat (uitgezonderd bussen, taxi’s en Kiss & 
Ride)

- Withagenweg, tussen hoofdingang Bussloo 
en Sluinerweg

- Kneuterstraat
- Molenallee, tussen Grotenhuisweg en 

Knibbelallee
- Streilerweg
- Grotenhuisweg
- Stronkseweg
- Enkweg
- Knibbelallee
- Zutphenboerlaan
- Soerhuislaan
- H.W. Iordensweg, tussen Zwarte Kolkstraat 

en Enkweg

Afsluiten voor alle verkeer
- Kerkplein Bussloo

Verkeersremmende maatregelen
- Sluinerweg (80/50/15)

Eenrichtingsverkeer
- Sluinerweg, van de Ardeweg naar Zwarte 

Kolkstraat

Op de wegen rondom recreatiegebied Bussloo 
is een permanente stop- of parkeerverbod van 
kracht

Ground Zero 2022 Besluit genomen BW-2022-0120

Afsluiten voor alle verkeer in Twello op 
27-8-2022 van 12.00-24.00 uur
- Offenbachstraat ged. van huisnr. 12 t/m 33

Buurtfeest met barbecue Besluit genomen BW-2022-0177

Afsluiten voor alle verkeer in Twello op 
27-8-2022 van 16.00-24.00 uur
- Goeman Borgesiusstraat, tussen Troelstralaan 
en Treubstraat

Buurtfeest met barbecue Besluit genomen BW-2022-0184

Afsluiten voor alle verkeer in Twello op 
20-8-2022 van 13.00-1.00 uur
- Ganzeboomsland tussen huisnummers 26 en 36

Buurtfeest Besluit genomen BW-2022-01893

Afsluiten voor alle verkeer in Twello op 
17-9-2022 van 13.00 uur tot 17.00 uur:
- Marktplein

WK Volleybal Side Event Besluit genomen BW-2022-0160
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Telefonische bereikbaarheid:
Klant Contact Centrum: maandag t/m donderdag van 
8.30-17.00 uur, op vrijdag tot 14.00 uur.

Maatschappelijke ondersteuning 
(bijvoorbeeld WMO, Werk & Inkomen en Centrum voor Jeugd en Gezin)
maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur. Na deze tijd wordt u te woord gestaan 
door een medewerker van het algemene Klant Contact Centrum.

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

Burgerzaken:
Op afspraak geopend van maandag t/m vrijdag van 
8.30-14.00 uur. Op maandagavond van 17.00-20.00 uur.

Afhalen documenten
Op afspraak bij het servicepunt van maandag t/m donderdag van
8.30-17.00 uur en op vrijdag tot 14.00 uur. 
Op maandagavond van 17.00-20.00 uur.

Actuele ontwikkelingen Twello Noord

Er zijn over de woningbouwont-
wikkeling Twello Noord (Nieuw 
Basselt en Fliertlanden) enkele 
ontwikkelingen waarover wij onze 
inwoners willen informeren. Zo 
zijn op 9 juni 2022 de verzoe-
ken om een voorlopige voorzie-
ning over het bestemmingsplan 
Nieuw Basselt en Fliertlanden, 
Twello behandeld in een zitting 
bij de Raad van State. Een ver-
zoek tot voorlopige voorziening 
heeft tot doel het betrokken be-
sluit (het vastgestelde bestem-
mingsplan) tijdelijk te schorsen. 
Daarnaast zijn wij gestart met een 
verkeersonderzoek om uitvoering 
te geven aan de motie Verkeerssi-
tuatie Twello Noord. Tot slot gaan 
wij aan de slag met het normale 
onderhoud aan bomen, struiken 
en hagen.

Voorlopige voorziening
Er is geen voorlopige voorziening 
getroffen. De voorzieningenrech-
ter van de Raad van State heeft tij-
dens de zitting geoordeeld dat er 
op dit moment geen sprake is van 
een spoedeisend belang voor het 
bestemmingsplan Nieuw Basselt 
en Fliertlanden, Twello. Tijdens de 
zitting hebben wij aangegeven dat 
we graag aan de slag gaan met 
de verdere voorbereidingen om-
dat de druk op de woningmarkt 
hoog is. De rechter gaf aan dat 
wij verder kunnen met het ver-
richten van werkzaamheden 
zonder onomkeerbare gevolgen. 
Bijvoorbeeld het starten van de 
aanbestedingsprocedure en het 
vervolgen van inventariserende 
onderzoeken zoals archeologie. 
Om deze redenen is geen voorlo-
pige voorziening getroffen. 
Komen wij als gemeente op het 
punt dat er wel onomkeerbare 
werkzaamheden nodig zijn, dan 
informeren wij hierover vooraf de 
indieners van de voorlopige voor-
ziening. Zij hebben dan opnieuw 
de mogelijkheid een verzoek om 
een voorlopige voorziening in te 
dienen. Voor de indieners was 

deze afspraak voldoende om tij-
dens de zitting hun verzoeken 
om voorlopige voorziening in te 
trekken. 

Datum uiteindelijke uit-
spraak is nog niet bekend
Omdat er geen grond is om een 
spoedeisend belang aan te nemen 
dat een voorlopige voorziening 
rechtvaardigt, blijven wij als ge-
meente in afwachting van de be-
handeling van het beroep door de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Een datum voor 
de uiteindelijke uitspraak (in de 
bodemprocedure) is nog niet be-
kend. Wij verwachten nog steeds, 
conform onze planning, dat in de 
loop van 2023 wordt gestart met 
de eerste kaveluitgifte.

Verkeersonderzoek Twello 
Noord
Voor het verkeersonderzoek is 
het overleg met omwonenden 
en belangrijke partijen gestart 
en zijn nieuwe verkeerstellingen 
uitgevoerd. Wij kondigen hierbij 
alvast een eerste, voor iedereen 
toegankelijke, bewonersbijeen-
komst aan over het verkeerson-
derzoek op donderdag 8 septem-
ber 2022. Meer informatie over 
deze bewonersbijeenkomst vindt 
u binnenkort op www.voorst.nl/
twello-noord

Groenonderhoud
Ondertussen zijn wij in Twello 
Noord als gemeente eigenaar van 
een aantal percelen met bomen, 
struiken en hagen in het plange-
bied. Als nieuwe eigenaar zorgen 
wij nu voor het onderhoud. Inwo-
ners kunnen dus binnenkort on-
derhoudswerkzaamheden waar-
nemen in het gebied. Dit betreffen 
dus geen werkzaamheden voor de 
geplande woningbouw. 

Verdere informatie
Alle informatie over de ontwikke-
lingen in Twello Noord vindt u op: 
www.voorst.nl/twello-noord  ■

Metamorfose gemaal Terwolde komt op gang

Goed nieuws vanuit het team dat 
werkt aan het project Erfgoed Deal 
Gemaal Terwolde en Polder Nij-
broek: het definitief ontwerp voor 
het project ‘Uitbreiding en revisie 
Gemaal Terwolde’ is gereed! 
Waterschap Vallei en Veluwe en de 
gemeente Voorst werken samen 
aan een toekomstig watersysteem. 
Onderdeel is een vergroting van de 
pompcapaciteit van gemaal Terwolde 
(aan de Bandijk) en allerlei inspan-
ningen in de polder Nijbroek ge-
richt op klimaatadaptatie. Daarnaast 
wordt een nieuwe functie gezocht 
voor het voormalige stoomgemaal. 
Terwoldenaren en verschillende ex-
perts op het gebied van water, land-
schap en natuur hebben hier samen 
plannen voor gemaakt.

Gemaal Terwolde
In de afgelopen maanden heeft de 

aanbesteding voor het bouwteam 
voor de vergroting van de pompca-
paciteit van het elektrische gemaal 
Terwolde plaatsgevonden. Maan-
dag 27 juni is de bouwteamover-
eenkomst tussen het waterschap 
en Aannemingsbedrijf Dubbink 
Vriezenveen BV in het Gemaal 
Terwolde ondertekend. Een mooie 
mijlpaal! 

Uitdaging
Ingenieursbureau Clafis begeleidt 
het proces. Het bouwteam detail-
leert het ontwerp in de komende 
maanden verder en bekijkt hoe de 
werkzaamheden het beste uitge-
voerd kunnen worden. Vooral de 
toe te passen diepe bouwkuipen, 
in en direct naast de primaire wa-
terkering, vormen nog een flinke 
uitdaging. 

Werk
Aan het einde van de bouwteam-
fase vindt de prijsvorming en gun-
ning plaats. Begin 2023 starten de 
werkzaamheden. Het werk duurt 
twee jaar.

Ambities voor het stoom– 
en elektrisch gemaal.
De gedaanteverwisseling van het 
gemaal Terwolde bestaat uit de 
uitbreiding van het elektrisch ge-
maal en de herbestemming van 

het voormalige stoomgemaal. Het 
stoomgemaal heeft geen functie 
meer. Daarom is er onderzocht 
op welke manier het voormalig 
stoomgemaal een plek met toege-
voegde waarde voor de omgeving 
kan worden. Met de inbreng van 
omwonenden en andere Terwolde-
naren werkte Bureau Buiten 2 sce-
nario’s voor de toekomst van het 
stoomgemaal uit. In het eerste sce-
nario staat de beleving van water 
centraal, het tweede scenario staat 
in het teken van de productie van 
streekproducten. Het elektrisch 
gemaal, uit 1951, is nog steeds in 
functie. Om het elektrisch gemaal 
toekomstbestendig te maken moet 
het gemaal opgeknapt en uitge-
breid worden. De uitbreiding komt 
aan de zuidkant van het elektrisch 
gemaal. De nieuwe pomp zit voor 
het grootste deel onder de grond. 
Het ontwerp van de zichtbare delen 
wordt zo gemaakt dat het past in 
het landschap en bij het monumen-
tale gemaal. Bij beide onderdelen 
hoort ook de herinrichting van het 
erf rondom de gemaalgebouwen. 
Wilt u meer lezen over de plannen 
voor het elektrisch gemaal, het ge-
maalerf en over de twee scenario’s 
voor het stoomgemaal? 
Ga dan naar 
www.waterinpoldernijbroek.nl voor 
meer informatie.  ■

‘Tegels eruit, plant erin!’
Inwoners kunnen nu ook individueel meedoen

Het weer in Nederland wordt 
steeds extremer. Hevige regen-
buien en lange periodes van hitte 
en droogte volgen elkaar op. Veel 
tuinen zijn ingericht met ‘steen’ in 
plaats van gras en aarde. Daardoor 
krijgen we steeds vaker te maken 
met problemen als hittestress 
en wateroverlast. Al die stenen 
verkoelen niet op een hete dag, 
en stenen laten ook geen water 
door wanneer het regent. Daarom 
adviseren we onze inwoners om 
(een aantal) tegels in hun tuin te 
vervangen door gras of planten. 

Hiermee voorkomt u waterover-
last en het is ook goed voor de 
biodiversiteit. De gemeente helpt 
u met de actie ‘Tegels eruit, plant 
erin’ waarvoor inwoners zich nu 
ook individueel kunnen aanmel-
den (de eerder gecommuniceerde 
voorwaarde van minimaal 7 adres-
sen per straat is vervallen). 

Tegels eruit, plant erin
De gemeente helpt u met de actie 
‘Tegels eruit, plant erin’:
Afvoer van de tegels. 
Afvoer van wit zand.
Leveren van bemeste tuinaarde.

Voorwaarden voor deelname aan 
‘Tegels eruit, plant erin’:
	Een foto van de betegelde tuin 

vooraf aanleveren en achteraf 
een foto van het resultaat van de 
actie ‘Tegels eruit, plant erin’. 

	Per adres worden minimaal een 
paar tegels verwijderd. Deel-
name is ook mogelijk als u (een 
stukje) basaltsplit wil vervangen 
door planten. 

Dit regelt u zelf:
	Stuur een e-mail naar duur-

zaam@voorst.nl om u aan te 
melden. 

	Zorg zelf voor tuinierspullen. 
	Stuur minimaal 2 weken van te-

voren een plan naar de gemeen-
te, met daarin opgenomen:

	Foto’s van de tegels (of ba-
saltsplit) die verwijderd gaan 
worden (per locatie een foto) 
en geef daarbij aan om hoeveel 
m2 het gaat. 

	Uw adres.
	De plek waar de gemeente de 

tegels/het zand moet ophalen 
en eventueel de tuinaarde moet 
plaatsen (het ophalen en leve-
ren is niet mogelijk tijdens de 
bouwvak van 23 juli tot en met 
13 augustus 2022). 

Deze actie ‘Tegels eruit, plant 
erin’ geldt het hele jaar. Er is ech-
ter wel een maximumbudget be-
schikbaar voor deze actie. Stuur 
daarom snel een e-mail om u aan 
te melden.  ■


