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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Besluitenlijst raadsvergadering 13 juni

Besluiten
■	 Instellen	commissie	onderzoek	geloofsbrieven
■	 Toelating	Joost	van	Hoof	als	lid	van	de	gemeenteraad	van	Voorst
■	 Benoeming	Hans	van	der	Sleen	tot	fractievertegenwoordiger
■	 Randweg	Twello	en	maatregelen	aan	het	spoor
■	 Voortgangsbericht	2022	gemeente	Voorst
■	 Motie	‘Zienswijze	VNOG’	van	Gemeente	Belangen	(met	algemene	stemmen	aangenomen)
■	 Motie	‘Demarcatie	VNOG’	van	Gemeente	Belangen	(met	algemene	stemmen	aangenomen)

Verworpen	moties
■	 Motie	‘Taken	en	verantwoordelijkheden	1’	over	de	taak	van	de	burgemeester	ten	aanzien	van	
participatie.	Verworpen	met	7	stemmen	voor	(Gemeente	Belangen,	D66,	SGP)	en	12	stemmen	
tegen	(CDA,	VVD-Liberaal	2000,	Voortvarend	Voorst,	PvdA-GroenLinks).

■	 Motie	‘Taken	en	verantwoordelijkheden	2’	over	de	taak	van	de	dorpswethouders.	Verworpen	
met	6	stemmen	voor	(Gemeente	Belangen,	D66)	en	13	stemmen	tegen	(CDA,	VVD-Liberaal2000,	
Voortvarend	Voorst,	PvdA-GroenLinks,	SGP).

Informatie
Scan	de	QR-code	met	uw	tablet	of	smartphone	om	direct	bij	de	vergadering	van	
13	juni	te	komen.	Hier	vindt	u	de	besluitenlijst	en	heeft	u	de	mogelijkheid	om	de	
videotulen	te	bekijken.	Het	is	ook	mogelijk	om	via	voorst.raadsinformatie.nl	bij	de	
vergadering	te	komen.	In	de	kalender	klikt	u	dan	op	de	gewenste	datum.	

Heeft	u	vragen?	Neem	gerust	contact	op	met	Bernadette	Jansen,	raadsgriffier:	
0571-27	92	17	of		raad@voorst.nl

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-tafelgesprek-
ken	of	een	e-mail	of	brief	sturen	aan	de	raad:	raad@voorst.nl	of	Postbus	9000,	7390	HA	Twello.	 
Twitter:	@RaadVoorst.	

Vergaderingen	en	bijeenkomsten
■	 VERVALLEN:	maandag	27	juni		 19.30	uur	 ronde-tafelgesprekken	(gemeentehuis	Twello)
■	 maandag	4	juli	 19.30	uur	 raadsvergadering	(gemeentehuis	Twello)

Contact	met	de	raadsfracties
U	kunt	rechtstreeks	contact	opnemen	met	de	raadsfracties:	
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling	
■	 Robin	Hafkamp,	fractievoorzitter	Gemeente	Belangen:	r.hafkamp@voorst.nl	en	06-53	11	65	06
■	 Jürgen	Wolff	van	Wülfing,	fractievoorzitter	CDA:	j.wolffvanwulfing@voorst.nl	en	06-43	90	39	27
■	 Emiel	de	Weerd,	fractievoorzitter	VVD-Liberaal2000:	e.deweerd@voorst.nl	en	06-19	32	24	45
■	 Arend	Jansen,	fractievoorzitter	Voortvarend	Voorst:	a.jansen@voorst.nl	en	06-50	66	66	01
■	 Bertine	Grevinga,	fractievoorzitter	PvdA-GroenLinks:	b.grevinga@voorst.nl	en	06-15	41	54	47	
■	 Wim	Vrijhoef,	fractievoorzitter	D66:	w.vrijhoef@voorst.nl	en	06-11	86	14	77
■	 Arco	Hak,	fractievoorzitter	SGP:	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
Stuur	een	e-mail	naar	raad@voorst.nl	om	u	aan	te	melden	voor	de	e-mailservice	raadsstukken.	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.

Cadeaubon	voor	energiebesparende	producten

Samen	met	 inwoners,	onderne-
mers	en	verenigingen	bouwt	de	
gemeente	Voorst	aan	een	duur-
zame	toekomst.	Dit	doen	we	on-
der	andere	door	minder	energie	
te	verbruiken.	Dit	 is	goed	voor	
het	 klimaat,	 en	 het	 zorgt	 voor	
een	 lagere	 energierekening	 en	
meer	comfort	in	huis.	U	bespaart	
al	energie	met	simpele	maatrege-
len,	zoals	een	waterbesparende	
douchekop,	 ledlampen,	 radia-
torfolie,	 deurdrangers	 en	 een	
tijdschakelklok.	
Dankzij	een	subsidie	van	het	Rijk	
heeft	de	gemeente	Voorst	haar	
inwoners	een	cadeaubon	voor	de	
aankoop	van	energiebesparende	
producten	gestuurd.	Een	deel	van	
de	inwoners	heeft	deze	cadeau-
bon	in	2020	ontvangen,	de	an-
dere	inwoners	ontvingen	de	ca-
deaubon	in	het	najaar	van	2021.	

Nog	een	beperkt	aantal	ca-
deaubonnen	beschikbaar
Heeft	u	de	cadeaubon	nog	niet	
geactiveerd?	 Doe	 dit	 dan	 snel!	
De	actie	wordt	namelijk	vanuit	de	
landelijke	subsidie	‘Regeling	Re-
ductie	Energiegebruik	Woningen’	
betaald.	Dit	is	een	beperkt	budget	
en	daarom	is	het	aantal	te	acti-
veren	cadeaubonnen	gelimiteerd.	
De	meeste	inwoners	hebben	hun	
cadeaubon	al	geactiveerd.	Wees	
er	dus	snel	bij!	

Aanvragen,	activeren	
en	inwisselen
Met	de	cadeaubon	ter	waarde	van	
€	70	(inclusief	BTW)	kunt	u	alleen	
energiebesparende	 producten	
aanschaffen.	
Via	regionaalenergieloket.nl/
voorst/cadeaubon	kunt	u	uw	ca-
deaubon	aanvragen,	activeren	en	
inwisselen.	Dit	 is	 ook	mogelijk	
als	u	de	originele	cadeaubon	niet	
meer	kunt	vinden.	De	cadeaubon	
is	te	besteden	in	een	van	de	ge-
selecteerde	webshops	of	 in	een	
fysieke	winkel.	
Op	regionaalenergieloket.nl/
voorst/cadeaubon	 staat	 een	
overzicht	 van	 de	 deelnemende	
winkels.	
De	 actie	 loopt	 nog	 tot	 31	 juli	
2022,	maar	wel	zolang	de	voor-
raad	strekt!		■

Wegafsluiting	spoorwegovergangen	Klarenbeek	

In	de	periode	van	24	juni	2022	tot	en	met	4	juli	2022	zijn	verschillende	
spoorwegovergangen	tussen	Apeldoorn	en	Zutphen	afgesloten	voor	
alle	verkeer.	BAM	Infra	Rail	vervangt,	in	opdracht	van	ProRail	B.V.	de	
spoorstaven,	de	dwarsliggers	en	ballast,	en	gaat	de	asfaltverharding	
bij	de	spoorwegovergang	vernieuwen.	

In	week	25,	26	en	27	zijn	de	onderstaande	overwegen	op	de	aange-
geven	tijdstippen	afgesloten	voor	alle	verkeer;	

■	 Overweg	de	Kar	(km	94.239)	
	 afgesloten	van	vrijdag	24	juni	23.00	uur	tot	maandag	4	juli	05.00	uur
■	 Overweg	Broekstraat	(km	95.103)	
	 afgesloten	van	zondag	26	juni	23.00	uur	tot	maandag	4	juli	05.00	uur
■	 Overweg	(zijweg)	Oude	Broekstraat	(km	95.567)	
	 afgesloten	van	vrijdag	24	juni	23.00	uur	tot	maandag	4	juli	05.00	uur
■	 Overweg	Goorweg	(km	96.234)
	 afgesloten	van	vrijdag	24	juni	23.00	uur	tot	maandag	27	juni	05.00	uur
■	 Overweg	Hoofdweg/N789	(km	96.770)
	 afgesloten	van	vrijdag	24	juni	23.00	uur	tot	zondag	26	juni	23.00	uur
■	 Overweg	Oudhuizerstraat	(km	98.434)
	 afgesloten	van	maandag	27	juni	07.30	uur	tot	woensdag	29	juni	16.00	uur.

Meer	informatie
Wilt	u	als	omwonende	op	de	hoogte	gehouden	worden	over	de	werk-
zaamheden	aan	het	spoor?	
Via	prorail.nl/omwonenden/check-het-spoorwerk-in-uw-buurt	kunt	
u	zich	hiervoor	aanmelden.		■



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	13	juni	2022	tot	en	met	
vrijdag	17	juni	2022.

Bekendmakingen

Week	25:	22-6-2022

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene	plaatselijke	verordening	en	evenementenvergunning

Wellerweg	6A	in	Nijbroek Ontheffing	verbranden	kap-	en	snoeihout Ontheffing	verleend
9-6-2022

Z-22-04617_2022-31447

Avervoordseweg	2	in	Terwolde Avondvierdaagse	De	Vecht	van	21-6-2022	t/m	25-6-2022 Toestemming	verleend BW-2022-0157

Blériotstraat	3	in	Teuge ANWB	Streetwise	dag	op	1-9-2022 Melding	ontvangen BW-2022-0167

Bosweg	14	in	Klarenbeek Ik	hou	van	Klarenbeek	op	9-7-2022 Toestemming	verleend BW-2022-0162

Deventerweg	4	in	Voorst Rommelmarkt	op	3-9-2022 Toestemming	verleend BW-2022-0139

Strand	‘De	Paal’,	Bussloo	in	Wilp Bussloo	Beach	volleybal	Toernooi	op	26-6-2022 Toestemming	verleend BW-2022-0161

Zwarte	Kolkstraat,	tegenover	
OBS	Wilp-Achterhoek	in	Wilp

Dorpsfeest	Wilp-Achterhoek	op	17-6,	18-6	en	19-6-2022 Toestemming	verleend BW-2022-0146

Bestemmingsplan	(beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Duistervoordseweg	54	in	Twello Realisatie	van	15	appartementen	mogelijk	maken Voornemen Z-22-02190_2022-31369

Zuiderlaan	in	Twello Realisatie	nieuwe	brandweerkazerne Ontwerp NL.IMRO.0285.171053

Omgevingsvergunning

Buddezand	27	in	Wilp Bouwen	kweekkas Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0340

Dijkhuizenweg	26	in	Nijbroek Vervangen	kozijnen	en	houtwerk	woning Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0323

H.W.	Iordensweg	52	in	Twello Slopen	en	nieuwbouwen	schuur Vergunning	verleend SXO-2022-0257

Leusvelderweg	4A	in	Voorst Legaliseren	aanbouw	van	bakhuis Proceduretermijn	verlengd SXO-2022-0223

Offenbachstraat	16	in	Twello Plaatsen	veranda	en	schutting Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0317

Polveensweg	19A	in	Klarenbeek Bouwen	woning	en	bijgebouw Vergunning	verleend SXO-2022-0196

Rijksstraatweg	78	in	Twello Aanbouwen	garage Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0333

Veenhuisweg	45	in	Twello Restaureren	en	verbouwen	woning Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0332

Vermeersweg	63	in	Twello Verbouwen	woning Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0325

Sloopmelding

Ganzevlesweg	12	in	Teuge Verwijderen	asbestdak	schuur Melding	ontvangen SXO-2022-0328

H.W.	Iordensweg	40A	in	Twello Verwijderen	dakkapel,	asbest	dakbeschot	en	asbestdak	schuur Melding	ontvangen SXO-2022-0319

Hildestraat	1	in	Wilp Verwijderen	asbestdak	schuur Melding	ontvangen SXO-2022-0329

Hoofdweg	65	in	Klarenbeek Verwijderen	asbestplaten	woning	en	bijgebouw Melding	ontvangen SXO-2022-0330

Middendijk	87T	in	Nijbroek Slopen	middenstationhuisje Melding	ontvangen SXO-2022-0327

Vorstersweg	1	in	Klarenbeek Verwijderen	asbestdak	ligboxenstal Melding	ontvangen SXO-2022-0334

Tijdelijke	verkeersmaatregel

Afsluiten	voor	alle	verkeer	 in	Terwolde	op	
25-6-2022	tussen	18.00-22.00	uur:
-	Kerkstraat

Avondvierdaagse	De	Vecht Besluit	genomen BW-2022-0157

Verkeersbesluit

Gemeente	Voorst Vaststellen	komgrenzen	van	alle	dorpskernen Ontwerp Z-18-00396_2022-17652

 
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	de	receptie	
in	het	gemeentehuis.	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	enkele	
stappen	schrijft	u	zich	 in.	U	ont-
vangt	dan	dagelijks	per	e-mail	een	
overzicht	van	besluiten	en	andere	
berichten	die	onder	meer	gemeen-
ten,	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	mo-
gelijk	een	afstand	ten	opzichte	van	
uw	adres	aan	te	geven.	U	krijgt	dan	
bericht	over	de	actuele	 locatiege-
bonden	bekendmakingen/publica-

ties	binnen	de	door	u	aangegeven	
afstand.

WELSTAND
Burgemeester	en	wethouders	van	
Voorst	maken	het	volgende	bekend:

Iedere	maandag	 in	 de	 even	 we-
ken	houdt	de	welstandscommis-
sie een mandaatvergadering in 
het	gemeentehuis	 in	Twello	 (H.W.	
Iordensweg	 17).	 De	 vergadering	
begint	om	10.00	uur.	

De	agenda	(met	daarin	de	lijst	met	
te	behandelen	bouwplannen)	ma-

ken	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	 belangheb-
bende	 voor	 de	 goede	 orde	 ook	
rekening	mee	dat	een	 ingediend	
bouwplan	al	behandeld	kan	zijn	in	
een	welstandsvergadering.
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■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■	H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA  Twello ■ 0571 - 27 99 11 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl

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.

Vacature(s)	lid	Cliëntenraad	Maatschappelijke	Ondersteuning
Gevraagd:	kandidaten	voor	de	CMO	m.i.v.	1	juli	2022

Week	tegen	ondermijning

De	 Cliëntenraad	Maatschappe-
lijke	Ondersteuning	(CMO)	is	een	
adviesraad	 van	 het	 college	 van	
burgemeester	en	wethouders	van	
Voorst	voor	het	sociaal	domein.	
De	CMO	zet	zich	in	voor	een	om-
geving	waar	 het	 goed	 leven	 is,	
waar	 iedereen	kan	meedoen	en	
waar	je	op	je	omgeving	kunt	re-
kenen	als	dat	nodig	is.	Doordat	de	
adviesraad	zich	bezighoudt	met	
het	hele	sociale	domein	heeft	zij	
inzicht	in	wat	er	speelt	in	de	sa-
menleving.	Zo	kan	er	beter	advies	
gegeven	worden	over	thema’s	die	
meerdere	groepen	inwoners	aan-
gaan	en	een	gezamenlijke	aanpak	
nodig	hebben.

De	CMO	geeft	gevraagd	en	on-
gevraagd	advies	op	verschillende	
onderwerpen	 in	het	sociaal	do-
mein	die	veelal	nauw	met	elkaar	
zijn	verweven:	
■ ouderenzorg:	waaronder	(lan-
ger	thuis)	wonen,	hulp	 in	de	
huishouding,	vergrijzing	

■	 eenzaamheid
■	 hulpmiddelen	 en	 passend	
vervoer

■	 werk	en	inkomen	/	
	 schuldhulpverlening
■	 jeugdzorg	/	passend	onderwijs

■	 leefbaarheid	 in	 de	 dor-
pen	 /	 prettige	 en	 veilige	
leefomgeving

■	 meedoen	in	de	samenleving
De	leden	van	de	raad	zijn	inwo-
ners	van	de	gemeente	Voorst	en	
hebben	kennis	van	en/of	interes-
se	op	het	gebied	van	het	sociaal	
domein.	Streven	is	om	per	clus-
ter	een	lid	met	praktijkervaring	te	
hebben,	samen	met	een	 lid	dat	
beleidsmatige	interesse	heeft.
■	 Het	betreft	een	functie	van	en-
kele	uren	op	weekbasis	tegen	
een	vrijwilligersvergoeding.

■	 De	 bijeenkomsten	 van	 de	
CMO	zijn	maandelijks	(m.u.v.	
augustus).

■	 De	 benoeming	 loopt	 tot	
het	 einde	 van	 de	 huidige	
raadsperiode.	

■	 Wilt	u	meer	weten?	Verslagen	
(o.a.	jaarverslag)	van	de	CMO-
bijeenkomsten	kunt	u	bekijken	
op:	 https://www.voorst.nl/
zorg-welzijn-werk/welzijn/
cmo/documenten

■	 Wilt	u	een	vergadering	bijwo-
nen?	Neem	dan	contact	op	met	
het	CMO.	We	sturen	u	dan	de	
stukken.	De	data	van	de	bij-
eenkomsten	 staan	 op	 onze	
website.

Om	goed	advies	te	kunnen	geven	
aan	het	college	hebben	we	úw	in-
breng	nodig.	Alleen	zo	kunnen	we	
zaken	veranderen.	

Meer	informatie
Wilt	u	meer	informatie?	Of	heeft	u	
vragen,	 suggesties	of	 ervaringen	
die	u	met	ons	wilt	delen?	Neem	dan	
contact	met	ons	op:
Voorzitter:	
(Fred)	F.W.	van	der	Vegte			
06-53	97	61	13
Secretaris:	
(Harrie)	H.G.M.	Mulder	
06-55	83	04	47
Website:	
https://www.voorst.nl/
zorg-welzijn-werk/welzijn/cmo
E-mail:		cmo.voorst@gmail.com		■

Ondermijnende	 criminaliteit	 is	
overal,	ook	in	de	gemeente	Voorst.	
De	gemeente	Voorst	en	de	politie	
pakken,	samen	met	andere	part-
ners	zoals	de	omgevingsdienst	en	
de	belastingdienst,	ondermijning	
aan.	Ondermijnende	criminaliteit	
tegen	gaan	kunnen	we	niet	alleen,	
daar	hebben	we	u	bij	nodig!	

Activiteiten
In	de	week	van	20	t/m	24	juni	is	
het	de	week	tegen	ondermijning.	
Dan	zijn	er	verschillende	activitei-
ten	om	inwoners	bewuster	te	ma-
ken	van	de	gevaren	van	ondermij-
ning.	Op	vrijdag	24	juni	worden	
activiteiten	tijdens	de	weekmarkt	
in	Twello	georganiseerd.	

Meet	&	Greet	met	de	
wijkagent	en	de	boa’s	
Van	13.30	uur	tot	17.30	uur	zijn	
de	wijkagent	en	de	boa’s	op	de	
weekmarkt	 van	 vrijdag	 24	 juni	
aanwezig	om	uitleg	te	geven	over	
ondermijnende	criminaliteit.	Wat	
is	ondermijning?	Hoe	herkent	u	
een	drugslab?	Wat	is	heling?	Waar	
kunt	u	verdachte	situaties	melden,	
en	kan	dat	ook	anoniem?	Wat	doen	
de	politie	en	de	gemeente	om	on-
dermijning	tegen	te	gaan?	En	met	
wie	werken	ze	hierin	samen?	Kom	
kennismaken	met	de	wijkagent	en	
de	boa’s	en	stel	uw	vragen.

Ondermijningscontainer
Op	vrijdag	24	juni	is	er	ook	een	
ondermijningscontainer	 bij	 de	
weekmarkt	in	Twello.	In	deze	on-
dermijningscontainer	is	onder	an-
dere	een	hennepkwekerij	en	een	

drugslab	te	zien.	Bij	de	container	
wordt	uitgelegd	hoe	u	signalen	
kunt	herkennen.	En	u	krijgt	 in-
formatie	over	de	gevaren	die	hen-
nepkwekerijen	en	drugslabs	ver-
oorzaken	voor	de	leefomgeving.	
Bijvoorbeeld	door	brandgevaar-
lijke	constructies	of	het	gebruik	
van	gevaarlijke	stoffen.	
De	inloop	is	vrij	tussen	13.30	uur	
en	17.30	uur.		Aanmelden	is	niet	
nodig	en	iedereen	is	welkom.	
Een	gedeelte	van	de	parkeerplaats	
aan	de	Michiel	de	Ruyterstraat	in	
Twello	 is	door	de	aanwezigheid	
van	 de	 ondermijningscontainer	
tijdelijk	niet	beschikbaar	om	te	
parkeren.		

Iets	verdachts	gezien?	
Meld	het!
Vermoedens	van	ondermijnende	
criminaliteit	kunnen	gemeld	wor-
den	via:	
Meldpunt	 ondermijning	 van	 de	
gemeente	Voorst:	www.voorst.nl
De	politie:	0900-8844
Meld	Misdaad	Anoniem:	
0800-7000	of	
www.meldmisdaadanoniem.nl		■

Training	20	Natresbat	Foxtrot	Compagnie

Donderdag	 23	 juni,	 vrijdag	 24	
juni	 en	 zaterdag	 25	 juni	 traint	
een	eenheid	van	de	luchtmobiele	
brigade	uit	Schaarsbergen	 in	de	
gemeente	Voorst.	

De	 trainingen	 vinden	 plaats	 in	
Wilp,	Voorst	en	Bussloo.	Het	gaat	
om	reservisten	die	getraind	wor-
den	voor	optreden	in	het	publieke	
domein.	De	kans	is	aanwezig	dat	
u	de	reservisten	bezig	ziet	omdat	
zij	ook	scenario’s	uitvoeren.	
Heeft	u	vragen	over	de	oefening?	

Neem	gerust	contact	op	met	de	
leider	van	de	training,	

Majoor	Engelenberg:
rw.engelenberg@mindef.nl  ■


