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

 gemeenteraad 
Raadsvergadering maandag 28 november 19.30 uur
raadszaal gemeentehuis in Twello

U bent welkom

Op 28 november gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. 
De raadsvergadering begint om 19.30 uur. U bent welkom om de vergadering bij te 
wonen vanaf de publieke tribune. Via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u online 
meekijken of later terugkijken. Dit kan ook door de QR-code met uw smartphone 
of tablet te scannen. 

Onderwerpen 

■	 Mutaties fractievertegenwoordigers
■	 Burgerinitiatief Stookvrij Voorst – rookoverlast door houtkachels 
■	 Beleid Rood voor Groen
■	 Grondaankoop college hoger dan € 1 mln. als onderdeel van de Gebiedsontwikkeling A1 Zone 

Wilp-Achterhoek [voorhangprocedure] 
■	 Verordening bekostiging leerlingenvervoer Voorst 2023
■	 Beantwoording schriftelijke vragen over verkeersveiligheid Twello 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.

Informatie
In het raadsinformatiesysteem https://voorst.raadsinformatie.nl staan alle stukken die betrekking 
hebben op de vergaderingen van de gemeenteraad. Als u met uw smartphone of tablet de QR-code 
scant komt u direct bij de vergaderstukken. 

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. Twit-
ter: @RaadVoorst. 

Vergaderingen en bijeenkomsten
■	 maandag	28	november		19.30	uur	 raadsvergadering	 gemeentehuis	Twello
■	 maandag	5	december		 19.30	uur	 ronde-tafelgesprekken	gemeentehuis	Twello
■	 maandag	19	december		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-Liberaal	2000:	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. 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	griffier	(Dini	Vriezekolk	06	-	25	47	13	94),	de	
locogriffier	(Marieke	Titsing	06	-	50	06	46	10)	of	mail	naar	raad@voorst.nl	

Heeft	u	algemene	vragen	voor	de	gemeente	Voorst?	Bel	dan	0571-27	99	11.

Extra	spoedwerkzaamheden	A1
enkele in november geplande nachten verplaatst naar december

Vanaf	woensdag	16	november	tot	
en met vrijdagnacht 9 december 
2022 laat Rijkswaterstaat met 
spoed	 extra	 asfalteringswerk-
zaamheden uitvoeren aan de A1 
rond Apeldoorn. Volgens eerdere 
berichtgeving zouden deze werk-
zaamheden tot en met maandag-
nacht 28 november plaatsvinden. 
Maar	vanwege	enkele	conflicten	
met werkzaamheden van de 
provincie Gelderland zijn enkele 
nachten verplaatst naar decem-
ber. Deze werkzaamheden die op 
korte termijn en met een onge-
bruikelijk korte voorbereidings-
periode ingepland zijn brengen 
helaas	extra	hinder	voor	het	ver-
keer met zich mee. Toch zijn de 
werkzaamheden nu noodzakelijk 
om grotere, ongeplande versto-
ringen en eventuele onveilige 
situaties in het winterseizoen te 
voorkomen.

Ernstige	verkeersoverlast	
en vertraging
De A-Wegen en N-wegen in 
Oost-Nederland zijn in dusda-
nige staat dat, als we er dit najaar 
niets aan doen, er de komende 
winter problemen gaan ont-
staan. Rijkswaterstaat geeft aan 
er niet aan te ontkomen dat de 
voorgenoemde werkzaamheden 
ernstige tot zeer ernstige ver-
keersoverlast veroorzaken. Dit 
laatste zal vooral tijdens de spits 
het geval zijn en op een aantal 
wegvakken. Voor de weggebrui-
ker kunnen de vertragingstijden 
flink	oplopen	door	ontstane	fi-
levorming	en	extra	reistijd	door	
het volgen van omleidingsroutes.

A1 gefaseerd afgesloten 
tussen Kootwijk en Twello 
in beide richtingen 
Van 21 november tot en met vrij-
dagnacht 9 december 2022 laat 
Rijkswaterstaat verschillende 
onderhoudswerkzaamheden uit-
voeren op de snelweg A1 tussen 
de	aansluitingen	Kootwijk	(18)	en	
Twello	(22)	 in	beide	richtingen.	
Hierdoor zijn delen van de snel-
weg A1 in de avonden en nachten 
afgesloten van 21 november tot 
9 december 2022. Weggebrui-
kers moeten rekening houden 

met omleidingen en 10 tot 30 
minuten	 extra	 reistijd.	 Borden	
langs en boven de weg geven de 
omleidingsroute aan.

Afsluitingen en omleidin-
gen A1
De volgende afsluiting vindt 
plaats op 21 november van 20.00 
tot	6.00	uur	en	op	9	december	
van 22.00 tot 09.00 uur:
■ A1 vanaf knooppunt Beekber-

gen tot Twello in de richting 
van Deventer. De omleiding 
voor het verkeer is via de 
snelwegen	A50	en	A12	en	via	
A50,	A28	en	A35

De volgende afsluiting vindt 
plaats	van	21	tot	en	met	24	no-
vember	tussen	20.00	en	06.00	
uur:
■ A1 vanaf Twello tot knoop-

punt Beekbergen in de rich-
ting van Apeldoorn. De om-
leiding voor het verkeer is via 
de	A50,	A28	en	A35

De volgende afsluiting vindt 
plaats	op	5	en	6	december	tus-
sen	20.00	en	6.00	uur:

■ A1 vanaf Hoenderloo tot 
knooppunt Beekbergen in de 
richting van Apeldoorn. De 
omleiding voor het verkeer is 
via	de	A30,	A12	en	A50

De volgende afsluiting vindt 
plaats op 7 december tussen 
20.00	en	6.00	uur:

■ A1 tussen knooppunt Beek-
bergen en Kootwijk

De volgende afsluiting vindt 
plaats op 8 december 2022 van 
20.00	tot	6.00	uur:

Verbindingsweg in knooppunt 
Beekbergen van Apeldoorn-Zuid 
naar de aansluiting met de A1 
richting Voorst

Meer informatie?
Kijk op rwsverkeersinfo.nl/weg-
nummer/A1/2022-11-15	voor	
meer informatie of bel met de 
gratis landelijke informatielijn 
van Rijkswaterstaat: 0800-80 02.
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Bekendmakingen

Week	47:	23-11-2022

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	14	november	2022	tot	
en met vrijdag 18 november 2022.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek	onbekende	verblijfplaats	(uitschrijven	uit	Basisregistratie	Personen)

Derk	Brouwerstraat	65	in	Twello H. Koppenol Besluit genomen 152309

Oudhuizerstraat 8 in Klarenbeek A.R. Donkersloot Besluit genomen 155220

Oudhuizerstraat 8 in Klarenbeek M. Vrbanjac Besluit genomen 155220

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Dorpsstraat	in	Twello	(Dorpskerk	en	omgeving) Kerstwandeling	op	24-12-2022 Toestemming verleend BW-2022-0283

Rijksstraatweg t.h.v. nr. 190 in Voorst Hoge	Hoed	Verkiezing	op	25-11-2022 Melding ontvangen BW-2022-0284

Wijkseweg 3 in Terwolde Sinterklaasintocht	op	5-12-2022 Melding ontvangen BW-2022-0286

Milieumelding

Oude	Rijksstraatweg	24	in	Twello Wijzigen activiteiten Melding ontvangen Z-MELD840-2022-001153

Molenallee 33 in Wilp Plaatsen propaangastank Melding ontvangen Z-MELD840-2022-001154

Omgevingsvergunning

Frans	Halsstraat	20,	24,	30,	32,	34	en	36	in	
Twello

Bouwen appartementen en ruimten 
(wijzigingsaanvraag	op	SXO-2021-0765)

Aanvraag ontvangen SXO-2022-0620

Hoofdweg	86	in	Klarenbeek Uitbreiden supermarkt Vergunning	verleend	(revisie) SXO-2021-0745

Koningin	Julianastraat	30,	30A,	30B,	30C,	30D,	
30E,	30F,	30G,	32,	32A,	32B,	32C,	32D,	32E,	32F	
en 32G in Twello

Bouwen	16	appartementen Vergunning verleend SXO-2022-0377

Kortenaerstraat	16	in	Twello Uitbreiden kinderdagverblijf Vergunning	verleend	(revisie) SXO-2022-0397

Oude	Rijksstraatweg	6A	in	Twello Uitbreiden en verbouwen woning Vergunning verleend SXO-2022-0487

Wijkseweg	15	in	Terwolde Kappen 13 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0622

Overig

Dernhorstlaan in Twello Pacht	15.571	m²	aan	gemeentegronden Kennisgeving voornemen om een 
pachtovereenkomst te sluiten met één 
gegadigde

170913

Molendwarsstraat 37 in Twello Bruikleen gemeentegronden Kennisgeving voornemen om een 
bruikleenovereenkomst te sluiten met 
één gegadigde

152702

Naast	Omloop	62	in	Twello Verkoop gemeentegrond Kennisgeving voornemen om een 
verkoopovereenkomst te sluiten met 
één gegadigde

164638

Sloopmelding

Tienmorgen 9 in Wilp Verwijderen asbesthoudende dakplaten 
kapschuur

Melding ontvangen SXO-2022-0625

Voordersteeg 21 in Twello Afvoeren asbestplaten Melding ontvangen SXO-2022-0626

Burgemeester	van	der	Feltzweg	46	in	Twello Verwijderen asbest uit woning Melding ontvangen SXO-2022-0627

 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 ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële	 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 
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)	
maken wij op voorst.nl bekend. 

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

Houd er als derde belanghebben-
de rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn in een welstandsvergadering.
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Vooruitboeren in Voorst
keukentafelgesprekken met boeren in Voorst

Vitaal platteland
Voorst is een gemeente met een 
sterke landbouw, al eeuwen-
lang.	 In	het	gebied	tussen	IJssel	
en Veluwe ligt een vruchtbaar en 
aansprekend boerenland. Voorst 
heeft oog voor de belangrijke rol 
van de landbouw en ziet de uit-
dagingen waar het platteland voor 
staat. De gemeente vraagt erva-
ren, onafhankelijke, agrarische 
coaches in gesprek te gaan met 
alle boeren in Voorst, op het ei-
gen erf, aan de keukentafel. Boe-
ren wensen perspectief voor hun 
toekomst en de gemeente streeft 
naar een vitaal en leefbaar bui-
tengebied. In een gesprek komt 
er veel op tafel. 

Coach die luistert
Een	 team	 van	 4	 professionele	
agrarische coaches wordt gese-
lecteerd en boeren worden per 
postcodegebied, per brief uitge-
nodigd	voor	een	gesprek.	Er	komt	
een bellijst, om boeren die zich 
niet zelf aanmelden te kunnen 
bellen om een afspraak te maken. 
Het gesprek aan de keukentafel 
op het erf van de boer is mogelijk 
op vrijwillige basis, is anoniem, 
gratis en de boer kan eventueel 
zelf een coach kiezen. Het ge-
sprek gaat bijvoorbeeld over wat 
er leeft en speelt bij de boer/in 
en welke kansen en mogelijkhe-
den er zijn voor de toekomst. Het 
team van coaches belt boeren op 
vaste telefoonnummers om een 
afspraak	te	maken	(de	gemeente	
heeft	geen	06	nummers	van	haar	
inwoners).	Maar	 het	merendeel	
van de boeren is niet goed bereik-
baar via de vaste telefoon. Dan zit 
er niks anders op dan erlangs te 
gaan, het idee uit te leggen en te 
vragen of boeren toch vooral mee 
willen doen met een gesprek. Hoe 

meer boeren er meepraten, hoe 
breder het verhaal wordt over wat 
er leeft op het platteland.

Een	agrarische	coach	heeft	kennis	
van de landbouw, wat er speelt en 
wat belangrijk is. De coach gaat 
in gesprek met u, over wat er bij 
jullie leeft en welke zaken er op 
je afkomen. Daarbij luistert de 
coach, vraagt door en vat samen 
wat er voor u van belang is, be-
drijfsmatig en persoonlijk.

Geen coach nodig
“Het gaat goed hoor. Ik heb geen 
coach nodig en hoef dus geen ge-
sprek”. Het is een vaak gehoorde 
reactie van boeren als ik hen vraag 
mee te doen aan het keukentafel-
gesprek. Coach Paulien meent dat 
het daar niet om gaat: “Het woord 
coach klinkt soms alsof je in nood 
bent en hulp nodig hebt. Het doel 
van dit keukentafelgesprek is juist 
praten over werk en thuis, met ie-
mand van buiten de sector, van 
buiten je eigen erf, die begrijpt 
waar je mee bezig bent. Over ac-
tuele zaken in de landbouw, en 
de onzekerheden die er vaak zijn. 
Of over persoonlijke zaken zo-
als opvolging, waarbij ouders en 
kinderen soms heel verschillend 
tegen zaken aankijken. Ik zeg 
vaak: je hebt een groot bedrijf en 
geen raad van commissarissen 
waarmee je kunt overleggen. Nee, 
bij boeren gaat het vaak tijdens 
de	koffie,	er	even	tussendoor.	Er	
wordt geen avond voor gepland 
of een afspraak voor gemaakt, om 
te praten over wat je bezighoudt. 
Terwijl dat zoveel oplevert. Soms 
vraagt een boer mijn advies, over 
hoe ik tegen bepaalde plannen 
aankijk. Het kan zijn dat een plan 
qua enthousiasme 100% kans van 
slagen heeft maar op regelgeving 

de helft. Dan geef ik een eerlijk 
antwoord. Richtlijnen van de ge-
meente zijn vaak niet in beton ge-
goten. Voorst wil veel groen. Dus 
als je wil bouwen, moeten er ak-
kerranden of bos tegenover staan. 
Daar kun je creatieve oplossingen 
voor bedenken. De rood-voor-
rood regels worden momenteel 
herzien. Ook daar gaat het ge-
sprek over”. 

Je	hoeft	niet	ziek	te	zijn	
om beter te worden
Coach Dorine herkent het verhaal 
van collega Paulien: “Als coach 
stel ik vragen die niet elke dag 
gesteld worden, en die je als boer 
doen	beseffen	dat	er	keuzes	zijn,	
en waarom je doet wat je doet. 
Binnen de huidige ontwikkelin-
gen, met veel onzekerheden, is 
het lastig maar o zo belangrijk 
om	erover	 te	praten.	Een	buur-
man geeft je een snel antwoord 
terwijl iemand van buiten, die de 
juiste vragen stelt, je laat inzien 
welke positie je hebt. Boeren pra-

ten wel over de boerderij, maar 
verder doorpraten gebeurt vaak 
niet.	Laat	staan	het	plannen	van	
een	 gesprek.	 En	 jezelf	 vragen	
stellen is nu eenmaal lastig. Het 
helpt om tegen iemand te praten. 
Daarmee luister je in feite ook 
naar jezelf. Als je het er echt over 
hebt, kom je vaker tot de kern van 
het verhaal. Zeker met iemand van 
buiten, die het lef en de kennis 
heeft om goed door te vragen. Dat 
doet een buurman namelijk niet. 
In mijn werk als agrarisch coach 
varieert het met wie ik spreek, 
soms met de boer of de boerin 
alleen, met meerdere personen 
van een maatschap of alleen met 
de	kinderen.	Het	‘rondje	over	het	
erf’	voorafgaande	aan	het	gesprek	
vind ik prettig, helpt in het ge-
sprek en schept vertrouwen. Ik 
spreek met ondernemers en om-

dat ik kennis van de landbouw 
heb kom ik vaak bij boeren. Dat 
klikt. Of het de landbouw wat op-
levert, deze gesprekken? Ik geloof 
erin dat deze gesprekken zorgen 
voor beweging. Na bezinning 
is er weer een stap vooruit. Dat 
draagt bij aan een vitaal platte-
land. Goede ondernemers vragen 
als eerste een gesprek aan. Zij re-
aliseren zich dat ze het niet alleen 
kunnen”.

Ondernemerschap
Coach Wim heeft het met boeren 
geregeld over het ondernemer-
schap	van	de	boer.	En	over	wat	
de samenleving vraagt en welke 
kansen dat geeft: “Als je erover 
denkt om bijvoorbeeld zelf vlees- 
pakketten te verkopen, kaas te 
maken en zelf te verkopen, of 
een boerderijwinkel te beginnen 
terwijl je gewend bent om al je 
melk aan die ene vaste afnemer 
te verkopen komt er een rol bij, 
die van verkoper. Dat is een nieuw 
element in het ondernemerschap. 

De vraag is dan of dat bij je past, 
of je er enthousiast van wordt. 
Geeft het energie of zie je er als 
een berg tegenop. Deze vragen 
zijn net zo belangrijk als de vraag 
of het rendabel zal zijn. Doen wat 
bij je past, anders werkt het niet. 
Iets anders is dat soms als een 
boer boos is, of onzeker over al-
les wat er op hem of haar afkomt 
en welke kant het uitgaat, door 
goed te luisteren naar wat ze op 
het bedrijf al doen en welke stap-
pen er gezet zijn er eigenlijk al 
een mooie route gekozen is. Dat 
benoemen geeft dan rust. Als je 
samen zaken op een rij zet, geeft 
dat lucht en ruimte, en neem je 
een stukje onzekerheid weg. Het 
is mijn taak om vragen te stellen 
en	te	luisteren.	En	terug	te	geven	
van wat iemand zelf zegt. Als ik 
wegrijd van het erf, gaat het ge-

sprek op het bedrijf door, soms in 
een nieuwe richting, en met een 
ander licht op de zaak”. 

Niet op de bank met de 
billen bloot
“Als boeren bij het woord coach 
denken dat ze op de bank moeten 
liggen met de billen bloot, heb-
ben ze het mis”. Volgens coach 
Neeltje is het belangrijk dat boe-
ren hun geluid laten horen: “Als 
je wil dat er iets verandert, moet 
je	je	laten	horen.	Laagdrempelig	
en persoonlijk, in een gesprek aan 
de keukentafel bijvoorbeeld. Ik 
ga graag met boeren in gesprek, 
ook met boeren die stoppen of 
dat overwegen. De sector zit in 
hun hart en ze doen mee aan een 
gesprek	voor	hun	collega’s,	die	
door willen. In een gesprek spar-
ren we in alle openheid, zonder 
agenda, zonder sturing. Het is 
als een spiegel voorhouden. Het 
zijn constructieve en inspireren-
de gesprekken. We inventarise-
ren hoe het gaat, en hoe verder. 
Ruimtelijke ordening is een veel 
gebruikt onderwerp. Bijvoorbeeld 
rood-voor-rood en meer bebou-
wing op het erf, en hoe je kunt 
investeren in natuur. Het be-
stemmingsplan is weliswaar een 
vast gegeven maar als er van de 
honderd boeren zestig zijn met 
dezelfde wensen wordt er door 
de overheid echt wel naar ge-
luisterd.	De	reactie	na	afloop	van	
een gesprek is er altijd eentje van: 
prettig, inspirerend, ook om weer 
met bepaalde zaken aan de slag 
te gaan. Zaken komen in een an-
der daglicht te staan en boeren 
denken weer vanuit kansen. De 
beweging die je inzet, draagt bij 
aan de gewenste transitie van de 
landbouw”.    

voorst.nl/keukentafelgesprekken
Opgesteld door: Hanneke Ste-
geman	 (schrijft	 over	 landbouw	
en natuur, interviewde boeren 
Lammers,	 Van	 Maanen,	 Goot	
Koerkamp	 en	 Lankhorst	 in	 de	
gemeente Voorst over de keu-
kentafelgesprekken).	Fietst	langs	
boeren om hen te vragen mee 
te doen aan een gesprek want 
‘demonstraties	 en	 omgekeerde	
vlaggen hebben de wereld wak-
ker geschud, maar met elkaar in 
gesprek blijven is nu belangrijker 
is	dan	ooit’.		■

Laatste	cadeaubonnen	voor	energiebesparende	producten

In 2021 heeft de gemeente Voorst 
een actie georganiseerd met gratis 
cadeaubonnen waarmee inwoners 
voor € 70,- energiebesparende 
producten konden kopen. Denk 
aan ledlampen, tochtstrips of een 
waterbesparende douchekop. 

Nog een aantal bonnen 
beschikbaar
Er	 is	nog	steeds	een	aantal	ca-
deaubonnen beschikbaar voor in-
woners van de gemeente Voorst. 

Dit zijn circa 1200 bonnen voor 
bewoners van huurwoningen en 
circa	350	bonnen	voor	bewoners	
van koopwoningen. 

Heeft u vorig jaar nog geen bon 
aangevraagd, vraag deze dan nu 
alsnog aan. Wacht hier niet mee, 
want het zijn de laatste bonnen 
en	Op	=	Echt	op.	

■ Ga naar regionaalenergieloket.
nl/voorst/cadeaubon 

■	 Klik	op	de	knop	‘Cadeaubon	
aanvragen’

■ Vul het formulier in en klik op 
‘Versturen’.

De cadeaubon kunt u eenmalig 
aanvragen. Heeft u vorig jaar al 
de bon aangevraagd? Dan kunt 
u niet meer opnieuw een bon 
aanvragen.

Meer informatie: regionaalener-
gieloket.nl/voorst/cadeaubon  ■



voorstwijzervoorstwijzer
Inloopavond	‘Herinrichting	Barteldplein	en	Van	
Ghentstraat’	
De gemeente Voorst wil medio 2023 het Barteldplein en het zuidelijk 
deel van de Van Ghentstraat in Twello herinrichten. Dat is nodig omdat 
de	(asfalt)	verharding	een	matige	tot	slechte	kwaliteit	heeft.	Ook	wordt	
er	dan	een	hemelwaterriool	aangelegd	en	extra	groen	toegevoegd.

Inloopavond 29 november
Op dinsdag 29 november 2022 
organiseert de gemeente van 
19.30 uur tot 21.00 uur in de pas-
sage	van	Expert	aan	de	Duister-
voordseweg 11 in Twello een in-
loopavond over de herinrichting. 
Aanwonenden hebben hiervoor 
een uitnodiging ontvangen.
 
Bent u geïnteresseerd?
Loop	gerust	binnen	tussen	19.30	
uur en 21.00 uur om het con-

cept te bekijken. Medewerkers 
van de gemeente geven graag 
een toelichting op het herin-
richtingsplan, beantwoorden 
uw vragen en horen graag uw 
opmerkingen.  

Meer informatie 
Vanaf 30 november 2022 staat 
er meer informatie over het 
herinrichtingsplan Barteld-
plein en Van Ghentstraat op  
https://www.voorst.nl/barteldplein   ■

Informatieavonden	‘Energie	besparen	in	uw	VvE’

In de afgelopen tijd zijn de ener-
gieprijzen behoorlijk gestegen. 
Dit	heeft	ongetwijfeld	ook	effect	
voor	 de	 leden	 binnen	 uw	 VvE.	
Tegelijkertijd is de transitie naar 
een aardgasvrije energievoor-
ziening gestart, ook binnen de 
gemeente Voorst. Het verduur-
zamen	van	uw	complex	is	daarom	

een logische stap geworden. Al-
leen hoe begin je daarmee en wat 
betekent dat nu eigenlijk voor u 
als	VvE	bestuur	en	voor	uw	leden?	
De gemeente ondersteunt graag 
de	VvE’s	in	het	verduurzamen	van	
hun	complexen.	Daarom	organi-
seert de gemeente Voorst, samen 
met	Stichting	VvE	Belang	en	de	
gemeenten	Heerde	en	Epe,	twee	
verschillende, gratis, informatie-
avonden	op	24	november	en	op	
8	december	bij	de	VvE	Badijkhof,	
Grotenhuisstraat 109 in Twello. U 
ben hartelijk welkom!

Informatieavonden 
Beide informatieavonden starten 
om	19.30	uur.	Op	24	november	
2022 is het onderwerp van de 
informatieavond	‘Verduurzamen,	

tips	en	valkuilen’.	Op	8	decem-
ber 2022 is het onderwerp van de 
informatieavond	‘Zonnepanelen	
op	VvE-daken’.	Via	vvebelang.nl/
events/epe-voorst-heerde kunt u 
zich gratis aanmelden voor één 
of voor beide informatieavonden. 

Cursus
Voor	VvE’s	die	nog	meer	willen	
weten, bieden we na de infor-
matieavonden ook een 3-daagse 
cursus aan. Hiermee weet u nog 
beter	wat	u	met	uw	VvE	kunt	doen	
op het gebied van duurzaamheid. 
Deze cursus is geheel gratis en 
niet verplicht. U kunt u voor de 
3-daagse cursus aanmelden via 
vvebelang.nl/events/epe-voorst-
heerde of tijdens één van de in-
formatieavonden.  ■

Inloopbijeenkomst over eindadvies verkeersonderzoek Twello Noord 

Op donderdagavond 1 decem-
ber 2022 organiseren wij een 
inloopbijeenkomst over het 
eindadvies van het verkeers-
onderzoek in Twello Noord. U 
bent tussen 19.30 uur en 21.00 
uur van harte welkom in het ge-
meentehuis in Twello. Tijdens 
deze inloopbijeenkomst presen-
teren wij het advies van advies-
bureau	Bonotraffics	met	daarin	
maatregelen en verbetervoor-
stellen om de verkeerssituatie in 
Twello Noord te optimaliseren.

Aanleiding verkeerson-
derzoek
De gemeenteraad stelde op 
7 februari 2022 het bestem-

mingsplan	 ‘Nieuw	 Basselt	 en	
Fliertlanden’	vast.	Daarbij	nam	
de gemeenteraad ook de motie 
‘Verkeerssituatie	Twello	Noord’	
aan. Deze motie ontstond uit 
de zorgen van bewoners uit de 
naastgelegen wijk en omlig-
gende straten. De motie droeg 
het college van burgemeester en 
wethouders op om samen met 
de omgeving te onderzoeken 
hoe we de verkeerssituatie in 
Twello Noord kunnen optima-
liseren en verbeteren. 

Participatie
Een	afvaardiging	van	de	wijk	is	
betrokken bij alle stappen die 
we zetten tijdens het verkeers-

onderzoek. Samen met de pro-
jectleider van de gemeente en 
een	 externe	 verkeersadviseur	
vormen zij het kernteam van 
het onderzoek. Daarnaast zijn 
per straat vertegenwoordigers 
aangewezen als aanspreekpunt 
voor	bewoners	van	de	betreffen-
de	straten	en	gelden	zij	als	‘ver-
lengstuk’	van	het	kernteam.	Op	
8 en 29 september organiseer-
den wij twee inloopbijeenkom-
sten over het verkeersonder-
zoek in Twello Noord. Tijdens 
die bijeenkomsten vroegen wij 
om reacties op onze aanpak, 
de onderzoeksresultaten en de 
verschillende verbetervoorstel-
len en oplossingsrichtingen. De 

onderzoeksresultaten en alle in-
breng en reacties hebben geleid 
tot een advies van adviesbureau 
Bonotraffics.	Wij	presenteren	dit	
advies graag aan u.

Inloopbijeenkomst 
Op donderdag 1 december 
2022 van 19.30 tot 21.30 uur 
organiseren wij een openbare 
inloopbijeenkomst over het ver-
keersonderzoek in het gemeen-
tehuis in Twello. Wij presente-
ren het advies van adviesbureau 
Bonotraffics	met	daarin	maat-
regelen en verbetervoorstellen 
om de verkeerssituatie in Twello 
Noord te optimaliseren. U bent 
van harte uitgenodigd. Wij be-

nadrukken dat de inloopbijeen-
komst geen vast programma 
heeft. Tussen 19.30 en 21.00 
uur kunt u dus binnenlopen in 
het gemeentehuis wanneer u 
wilt. 

Meer informatie
Op de website voorst.nl/twello-
noord staat meer informatie over 
de aanpak van het onderzoek, 
de gepresenteerde panelen tij-
dens de inloopbijeenkomsten in 
september 2022 en de tussen-
tijdse onderzoeksresultaten. Wij 
publiceren het conceptrapport 
van	Bonotraffics	in	de	week	vóór	
de inloopbijeenkomst op onze 
website.  ■

Leefsituatie Leeftijd Netto-
inkomen
exclusief	
vakantiegeld

Alleenstaande en al-
leenstaande ouder met 
kinderen tot 18 jaar

Van 21 tot AOW-leeftijd 
 
Vanaf AOW-leeftijd

€ 1.308,-

€	1.455,-

Gehuwd/ samen-
wonend 

Van 21 tot AOW-leeftijd 
Vanaf AOW-leeftijd

€	1.869,-
€ 1.972,-

Informatieavond Gemeentepolis 2023 op 28 november 
goede en betaalbare zorgverzekering via Salland-verzekeringen

Op maandagavond 28 november 
2022 organiseren de gemeente 
Voorst en Salland Zorgverze-
keringen een informatieavond, 
van 18.00 uur tot 19.00 uur en 
van 19.30 uur tot 20.30 uur, 
in het gemeentehuis in Twello 
over de Gemeentepolis. Met de 
Gemeentepolis krijgen inwoners 
met	een	inkomen	tot	125%	van	
het wettelijk sociaal minimum 
goede en betaalbare zorg.

Gemeentepolis
Heeft	u	een	inkomen	tot	125%	
van het wettelijk sociaal mi-
nimum	 (bijstandsnorm)?	 Dan	
kunt u gebruik maken van de 
Gemeentepolis.

De Gemeentepolis is er om te 
zorgen voor goede en betaal-
bare zorg. De gemeente Voorst 
biedt pakketten aan van zorg-
verzekeraar	Salland.	Vanaf	16	
november tot 31 december kunt 
u zich via gezondverzekerd.nl 
aanmelden voor de Gemeente-

polis 2023.

Informatieavond 28 no-
vember

Wilt u eerst meer informatie 
over de Gemeentepolis? Kom 
dan naar de informatiebijeen-

komst op 28 november in het 
gemeentehuis, H.W. Iordens-
weg	17	 in	Twello	 (graag	mel-
den	bij	de	balie).	Er	zijn	twee	
bijeenkomsten	 (met	 dezelfde	
informatie):
■	Bijeenkomst 1: 18.00 uur tot 

19.00 uur
■	Bijeenkomst 2: 19.30 uur tot 

20.30 uur
Tijdens de beide bijeenkomsten 

staat op de agenda:
■	Voor wie is de Gemeentepolis 

geschikt?
■	Hoe werkt de Gemeentepolis?
■	 Welk pakket is het meest 

geschikt?
■	Wat zijn de kosten?
■	Vragen?

Aanmelden
Stuur een e-mail met uw naam 
en het tijdstip van de bijeen-
komst	(18.00	uur	of	19.30	uur)	
naar werkeninkomen@voorst.nl 
of	bel	0571-27	99	11	en	vraag	
naar team werk en inkomen om 
u aan te melden

Meer informatie
Kunt u niet bij één van de bij-
eenkomsten aanwezig zijn 
op 28 november? Kijk dan op  
gezondverzekerd.nl/voorst of 
stel uw vragen telefonisch en 
bel met Salland Gemeentepolis 
0570-68	74	90,	of	bel	de	ge-
meente	Voorst	0571-27	99	11	
en vraag naar team werk en in-
komen.  ■
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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.

Telefonisch	spreekuur	‘reizen	met	het	
openbaar	vervoer’	
 Reizen met het openbaar vervoer 
is niet voor iedereen vanzelfspre-
kend. Met hulp van ervaringsdes-
kundigen blijkt het makkelijker 
dan gedacht. Daarom adviseren 
ervaren	OV-ambassadeurs	(aan-
komende)	55-plus	 reizigers	 en	
geven zij tips over het reizen met 
trein of bus. Zij beantwoorden 
vragen	zoals:	 ‘Hoe	vraag	 ik	een	
ov-chipkaart aan? Welk abon-
nement	past	 het	 best	 bij	mij?’.	
Hiervoor zijn verschillende tele-
fonische spreekuren beschikbaar. 
 

Telefonisch spreekuur 
Dagelijks zitten OV-ambassa-
deurs klaar tijdens het telefo-
nisch spreekuur om OV-vragen 
te beantwoorden via 
038-303 70 10:
■ maandag- t/m vrijdagoch-

tend van 10.00 tot 12.00 uur 
■ dinsdag- en donderdagmid-
dag	van	13.30	tot	15.00	uur	

■ maandag- en woensdagavond 
van 18.30 tot 20.00 uur   

De OV-ambassadeurs helpen u 
graag op weg!  ■

Inloopspreekuur werk & inkomen

Sinds woensdag 2 november 2022 
organiseert de gemeente Voorst ie-
dere woensdag tussen 9.00 uur en 
11.00 uur een inloopspreekuur werk 
en inkomen. Tijdens dit spreekuur 
zijn een consulent werk en een con-
sulent inkomen aanwezig om uw vra-
gen te beantwoorden.

Voor wie is het inloopmoment?
Het inloopspreekuur is voor inwoners 
van de gemeente Voorst die een vraag 
hebben op het gebied van werk en 
inkomen. Heeft u bijvoorbeeld een 

vraag over uw lopende bijstands-
uitkering, de rechten, de plichten of 
de mogelijkheden? Of wilt u weten 
of u mogelijk recht heeft op een bij-
standsuitkering? Kom gerust naar 
het wekelijkse inloopspreekuur op 
woensdag in het gemeentehuis. Onze 
consulenten helpen u graag! 

Waar?
Tijdens het inloopspreekuur vindt u 
onze	consulenten	aan	balie	5	op	het	
inwonersplein in het gemeentehuis. 
Als de consulent al met een andere 

inwoner in gesprek is, kunt u wachten 
op het inwonersplein. Hier staat ook 
een	automaat	voor	een	kopje	koffie	
of thee. ■


