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

gemeenteraad 
Besluitenlijst raadsvergadering 17 oktober
Besluiten
■	 Bestemmingsplan	Hengelderweg	6/6a,	Voorst	
■	 Actualisering	bebouwde	komgrenzen	als	bedoeld	 in	de	Wegenverkeerswet	1994	en	de	Wet	
natuurbescherming

■	 Vertegenwoordigingen	externe	bestuursorganen
■	 Vaststellen	verslag	informatieve	beeldvormende	bijeenkomst	26	september	2022
■	 Bestuursrapportage	2022
■	 Perspectiefnota	2023	–	2026
■	 Bestemmingsplan	Kadijk	18-20,	Terwolde

Verworpen	amendementen
■	 Amendement	‘Schrappen	behoedzaamheidsreserve’	op	de	bestuursrapportage	2022	van	Gemeente	

Belangen,	SGP	en	D66.	Het	amendement	is	verworpen	met	6	stemmen	voor	(Gemeente	Belangen,	
D66,	SPG)	en	11	stemmen	tegen	(CDA,	VVD-Liberaal2000,	Voortvarend	Voorst,	PvdA-GroenLinks).

■	 Amendement	‘Samen	verantwoordelijk’	op	de	perspectiefnota	2023	–	2026	van	Gemeente	Belangen.	
Het	amendement	is	verworpen	met	5	stemmen	voor	(Gemeente	Belangen,	D66)	en	12	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	
17	oktober	te	komen.	Hier	vindt	u	de	besluitenlijst	en	heeft	u	de	mogelijkheid	
om	de	vergadering	terug	te	kijken.	Het	is	ook	mogelijk	om	via	voorst.raadsinformatie.nl 
bij	de	vergadering	te	komen.	In	de	kalender	klikt	u	dan	op	de	gewenste	datum.	

Hoe	komt	u	in	contact	met	de	politiek	in	Voorst?				

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

Vergaderingen	en	bijeenkomsten

■	 maandag	7	november	 18.00	uur	 raadsvergadering	 	 gemeentehuis	Twello
■	 maandag	14	november		 19.30	uur	 ronde-tafelgesprekken	 gemeentehuis	Twello
■	 maandag	28	november		 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,	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-Liberaal	2000,	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
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	griffier,	Dini	Vriezekolk	via	06	-	25	47	13	94,	de	
locogriffier,	Marieke	Titsing	via	06	-	50	06	46	10	of	stuur	een	e-mail	naar	raad@voorst.nl	

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

Update	verkeersonderzoek	Twello	Noord

Op	8	en	29	september	2022	or-
ganiseerden	wij	 twee	 inloopbij-
eenkomsten	over	het	 verkeers-
onderzoek	 Twello	Noord.	Op	 8	
september	gaven	wij	 informatie	
over	 onze	 aanpak	 van	het	 ver-
keersonderzoek,	de	uitkomsten	
van	nieuwe	verkeerstellingen	en	
de	 geconstateerde	 knelpunten	
in	het	gebied.	Ook	 lieten	wij	de	
verkeerseffecten	van	de	nieuwe	
woningbouwontwikkeling	 zien,	
doorgerekend	naar	aangrenzen-
de	wegen	en	kruispunten.	Op	29	
september	gaven	wij	 informatie	
over	verbetervoorstellen	en	op-
lossingsrichtingen.	Bij	beide	bij-

eenkomsten	was	er	gelegenheid	
om	vragen	te	stellen,	een	reactie	te	
geven	of	suggesties	te	doen.	Alle	
reacties	zijn	verzameld	in	een	(ge-
anonimiseerd)	overzicht	en	te	be-
kijken	op	voorst.nl/twello-noord

Vervolg
Adviesbureau	Bonotraffics	legt	de	
laatste	hand	aan	het	verkeerson-
derzoek.	Wanneer	het	eindresul-
taat	 van	 het	 verkeersonderzoek	
klaar	is	om	te	bekijken,	dan	com-
municeren	wij	dat	onder	andere	
in	de	Voorstwijzer.	Kijk	voor	meer	
informatie	op:	
voorst.nl/twello-noord		■

Cursus	‘Goed	voorbereid	zelfstandig	wonen’

De	 gemeente	 Voorst	 organi-
seert in samenwerking	met	MEE	
Veluwe	een	gratis	cursus	‘Goed	
voorbereid	zelfstandig	wonen’	
voor	inwoners	van	de	gemeente	
Voorst	in	de	leeftijd	van	18	tot	
30	jaar.	De	cursus	geeft	onder-
steuning	aan	jonge	inwoners	die	
zich	willen	voorbereiden	op	het	
zelfstandig	wonen.	

Inhoud	van	de	cursus
Deelnemers	leren,	onder	bege-
leiding	van	twee	consulenten	van	
MEE	Veluwe,	 in	10	bijeenkom-
sten	 over	 vaardigheden	 zoals	
huren,	omgaan	met	geld	en	post	
en	het	zorgen	voor	een	gezonde	
en	 veilige	 leefomgeving.	 Ook	
onderwerpen	als	het	belang	van	
een	sociaal	netwerk	en	het	om-
gaan met buren komen aan de 

orde.	Er	wordt	toegewerkt	naar	
het	 opbouwen	 van	 een	 kook-	
en	eetclubje,	dat	door	de	con-
sulenten	van	MEE	begeleid	zal	
worden.

Waar	en	wanneer
De	 cursus	 start	 op	 dinsdag	 1	
november	2022	in	het	Gemeen-
tehuis	in	Twello.	Daarna	zijn	de	
bijeenkomsten	op	de	donderdag	
van	 18.30	 uur	 tot	 20.00	 uur.	
Deelname	is	gratis.

Aanmelden	en	informatie
Voor	 aanmelding	en	meer	 in-
formatie	kan	er	contact	opge-
nomen	worden	met	MEE	Veluwe,	
Riet	de	 Jong:	06-12	06	76	74,	
r.dejong@meeveluwe.nl	of	met	
Roline	Jansen:	06-22	96	15	99,	
r.jansen@meeveluwe.nl		■

Uitnodiging	Gezondheidsmonitor	ontvangen?
Heeft	u	een	uitnodiging	van	de	
GGD	ontvangen	voor	de	Gezond-
heidsmonitor?	Doe	dan	mee	en	vul	
de	vragenlijst	 in.	Mede	op	basis	
van	deze	resultaten	ontwikkelen	

het	Rijk	en	de	gemeenten	lande-
lijk	en	lokaal	gezondheidsbeleid	
om	de	gezondheid	van	volwas-
senen en ouderen een boost te 
geven.	■

Wegafsluiting	Polveensweg	Klarenbeek

Van	maandag	31	oktober	2022	
-	07.00	uur	tot	en	met	23	de-
cember	2022	-	17.00	uur	is	de	
Polveensweg	in	Klarenbeek,	tus-
sen	 de	 Kopermolenweg	 en	 de	
Gravenstraat,	 afgesloten	 voor	
doorgaand	verkeer.	BAM	Ener-
gie	 &	 Water	 Noord-Oost	 B.V.	
gaat	in	opdracht	van	Vitens	N.V.	
een	waterleiding	vervangen.	De	
hulpdiensten,	aanwonenden	en	

(brom)fietsers	 kunnen	 gebruik	
blijven	maken	van	het	afgeslo-
ten	wegvak.	

Meer	informatie
Heeft	u	vragen	over	de	werk-
zaamheden?	 Neem	 dan	 op	
werkdagen	 tussen	 08.00	 uur	
en	 17.00	 uur	 contact	 op	met	
de	 klantenservice	 van	 Vitens:	
0900-06	50.		■



voorstwijzervoorstwijzer
Bekendmakingen

Week	43:	26-10-2022

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	17	oktober	2022	tot	en	
met	vrijdag	21	oktober	2022.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek	onbekende	verblijfplaats	(uitschrijven	uit	basisregistratie	personen)

Rijksstraatweg	145	in	Twello Bondarenko,	A. Besluit genomen 152456

Rijksstraatweg	145	in	Twello Sharpan,	V. Besluit genomen 154434

Beleid en regelingen

NS-stationsgebied	in	Klarenbeek Aanwijzingsbesluit	verbod	onbeheerd	stallen	
(brom)fietsen/gewijzigde	vaststelling	protocol	
daadwerkelijke	verwijdering	van	(brom)fietsen

Vastgesteld 152203

Bestemmingsplan	(beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Streilerweg	13	in	Wilp Met	toepassing	van	functieverandering	een	
woning	toevoegen	mogelijk	maken

Ontwerp NL.IMRO.0285.20320-OW00

Melding	aanleg	gesloten	bodemenergiesysteem	buiten	inrichtingen

Teugseweg	5N	in	Teuge Aanleggen	gesloten	VBWW	systeem Melding	ontvangen Z-HZ_MGBBI-2022-0016

Omgevingsvergunning

Achter	‘t	Holthuis	33	in	Twello Bouwen	overkapping Vergunning	verleend SXO-2022-0544

Bandijk	3N	in	Terwolde Bouwen	bedrijfsgebouw Vergunning	verleend SXO-2022-0137/	
NL.IMRO.0285.20328-VS00

Binnenweg	37	in	Twello Kappen	16	bomen Vergunning	verleend SXO-2022-0514

Burgemeester	van	der	Feltzweg	17A	in	Twello Plaatsen	dakopbouw Vergunning	verleend SXO-2022-0416

Dorpsstraat	36	in	Terwolde Kappen	boom Proceduretermijn	verlengd SXO-2022-0461

Hildestraat	2	in	Wilp Kappen	boom Vergunning	verleend SXO-2022-0561

Kerkstraat	30	in	Terwolde Kappen	boom Vergunning	verleend SXO-2022-0466

Klarenbeekseweg	7	in	Voorst Veranderen	dakkapel	voorzijde	woning Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0557

Kleine	Enkweg	9	in	Voorst Kappen	2	bomen Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0565

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

Leigraaf	17	in	Twello Bouwen	kapschuur Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0570

Lochemsestraat	36	in	Terwolde Kappen	2	bomen Vergunning	verleend SXO-2022-0410

Molenallee	32A	in	Wilp Plaatsen	dakkapel Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0553

Nieuw	Schuilenburg	-	perceel	R958	Voorst Bouwen	brug	voor	verbreding	A1 Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0566

Nijverheidsstraat	36	in	Twello Uitbreiden	bedrijfspand Vergunning	verleend SXO-2022-0402

Oude	Rijksstraatweg	8	in	Twello Kappen	boom Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0568

Rijksstraatweg	128	in	Twello Kappen	boom Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0564

Rozenhofstraat	19	in	Steenenkamer Plaatsen	dakkapel Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0574

van	Hogendorpstraat	8	in	Twello Kappen	boom Vergunning	verleend SXO-2022-0442

Vollehandsweg	9	in	Terwolde Bouwen	2	schuren Vergunning	verleend	(revisie) SXO-2021-0119

Wellinkhofweg	5	0001	Terwolde Verbouwen	schuur	tot	mantelzorgwoning Vergunning	verleend SXO-2022-0218

Wilhelminaweg	7	in	Voorst Renoveren	en	uitbreiden	woning Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0523

Wilpsedijk	in	Wilp	-	perceel	A3062	Wilp Aanleggen	oeverzwaluwwand Vergunning	verleend SXO-2022-0475

Overig

Basseltlaan	en	Kruisvoorderweg	in	Twello Pacht	55.591	m²	aan	gemeentegronden Voornemen	 om	 pachtovereenkomst	 te	
sluiten

151939

Bongerdskamp	6A	in	Voorst Verkoop	gemeentegronden Voornemen	tot	verkoop	gemeentegronden 151903

Sloopmelding

Wilhelminaweg	7	in	Voorst Verwijderen	asbest	woning Melding	ontvangen SXO-2022-0522

Parkelerweg	28	in	Twello Verwijderen	asbest	golfplaten	schuur Melding	beoordeeld SXO-2022-0569

Rozenhofstraat	19	in	Steenenkamer Verwijderen	asbest	dak	woning Melding	ontvangen SXO-2022-0573
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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	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.

Schadewijkpad	8	in	Twello Verwijderen	asbesthoudende	platen Melding	ontvangen SXO-2022-0577

Enkweg	37	in	Voorst Slopen	 2	 kippenhokken	 en	 verwijderen	
asbestdaken

Melding	ontvangen SXO-2022-0579

Verkeersbesluit

Hackfortweg	in	Twello Individuele	gehandicaptenparkeerplaats			 Besluit genomen 156628

Tussen	Schakerpad	en	Veenhuisweg	in	Twello Instellen	onverplicht	fietspad Besluit genomen 154439

Wet	geluidhinder

Streilerweg	13	in	Wilp Hogere	waarde	geluid Ontwerpbesluit 152040

Subsidie	‘Aanleg	agroforestry’	voor	duurzame	landbouw	met	goed	verdienmodel

Houtige	 gewassen	 (bomen	 en	
struiken)	 helpen	 om	 landbouw-
grond	minder	kwetsbaar	te	maken	
voor	 klimaateffecten.	 Ze	 dragen	
bij	aan	de	biodiversiteit	en	zorgen	
voor	het	vasthouden	en	infiltreren	

Brandweerposten	zoeken	collega’s	

Wilt	u	écht	 iets	betekenen	voor	
de	 inwoners	 van	 Klarenbeek,	
Terwolde,	Twello	en	Voorst?	
Kijk	dan	eens	op	
■	 brandweertwello.nl	
■	 brandweerterwolde.nl
■	 brandweervoorst.nl	
■	 brandweerklarenbeek.nl	
Deze	vier	brandweerposten	kunnen	
nieuwe	collega’s	gebruiken.	U	kunt	
zich	dan	ook	aanmelden	voor	meer	
informatie	 over	 de	 functie	 van	
vrijwilliger	 bij	 de	 brandweer.	 Of	
kom	naar	de	wekelijkse	oefenavond	
om	uw	vragen	te	stellen	en	alvast	
aan de slag te gaan tijdens een 
oefening.	

Overdag	beschikbaar
De	brandweer	bestaat	voor	tachtig	
procent	 uit	 vrijwilligers.	 Om	 op	
sterkte	te	blijven	zijn	continu	nieuwe	

mensen	nodig.	De	brandweerposten	
in	de	gemeente	Voorst	zijn	vooral	
op	zoek	naar	vrijwilligers	die	ook	
overdag	beschikbaar	zijn.	Het	 is	
ook	mogelijk	om	bij	twee	korpsen	
actief	 te	 zijn	 als	 vrijwilliger,	 als	
u	 in	 een	 andere	 plaats	 woont	
dan	waar	 u	werkt.	 Inwoners	 van	
Klarenbeek,	Terwolde,	Twello	en	
Voorst,	maar	 óók	mensen	 (m/v)	
die	overdag	in	deze	vier	plaatsen	
werken	zijn	welkom	als	vrijwilliger.	
Bent	u	overdag	slechts	enkele	uren	
beschikbaar	 (bijvoorbeeld	 als	de	
kinderen	naar	school	zijn,	of	als	u	
in	ploegendienst	werkt)?	Ook	dan	
nodigt	de	brandweer	u	van	harte	
uit	om	te	reageren.	

Werkzaamheden
Brandweerwerk	 is	 veel	meer	dan	
alleen	 het	 blussen	 van	 branden.	

De	brandweer	verleent	bijvoorbeeld	
ook	hulp	aan	mensen	en	dieren	bij	
brand	en	ongevallen,	maar	ook	bij	
stormschade	en	wateroverlast.		

Wat	biedt	de	brandweer
Als	eerste	geeft	het	veel	voldoening	
om	samen	met	het	team	mens	en	
dier	 te	 redden	 in	 noodsituaties.	
Daarnaast	 zorgt	 de	 brandweer	

voor	 een	 goede	 opleiding	 en	
verzekering.	 En	 u	 ontvangt	 een	
financiële	 vergoeding	 voor	 de	
scholing,	 de	 oefeningen	 en	 de	
uitrukken.	

Wat	vraagt	de	brandweer
Een	 goede	 lichamelijke	 en	
geestelijke	 gezondheid	 staan	
voorop.	Verder	 is	het	een	pré	als	

u	 (wanneer	u	 in	 loondienst	bent)	
toestemming	 van	 uw	 werkgever	
heeft	 om	 in	 het	 geval	 van	 een	
alarmering	uw	werkplek	te	verlaten.	
Eventueel	gaat	de	brandweer	graag	
in	 gesprek	 met	 uw	 werkgever	
om	 dit	 te	 realiseren.	 Het	 is	
natuurlijk	ook	voor	de	werkgever	
fijn	 om	 een	 volledig	 opgeleide	
brandweerprofessional	 op	 de	
werkvloer	te	hebben.	

Aanmelden
Wilt	 u	 ook	 een	 uitdagende	
hobby	 met	 een	 belangrijke	
maatschappelijke	waarde?	Kijk	dan	
op	de	website	van	de	plaats	waar	
u	 woont	 en/of	 werkt.	 Hier	 kunt	
u	zich	ook	direct	aanmelden.	De	
brandweer	nodigt	u	dan	uit	voor	
hun	 wekelijkse	 oefenavond	 en	
informeert	u	graag.		■

van	water.	Dit	 landbouwsysteem,	
het	zogenaamde	agroforestry,	kent	
verschillende	vormen	zoals	voeder-
hagen	in	de	veehouderij,	notenteelt	
als	onderdeel	van	een	kippenuit-
loop	en	voedselbossen.	

Provinciale	subsidie
De	Provincie	Gelderland	wil	boe-
ren	helpen	bij	het	aanbrengen	van	
houtige	gewassen	zoals	voedsel-
producerende	bomen	en	struiken	in	
akkers	en	weilanden.	Daarvoor	zijn	
verschillende	 subsidies	beschik-
baar	bij	de	Provincie	Gelderland:
■	 Agrariërs	 kunnen	 subsidie	

aanvragen	 voor	 het	 maken	
v an 	 e en 	 bed r i j f s p l an	
v oo r 	 n a t uu r i n c l u s i e v e	
kringlooplandbouw.	 Hiermee	
krijgt	 de	 agrariër	meer	 zicht	
op	de	persoonlijke	situatie	en	
wordt	een	beplantingsontwerp	
en	een	economische	inschatting	
opgesteld.	 Meer	 informatie:	 
gelderland.nl/subsidies/adviezen-voor-

 natuurinclusieve-kringlooplandbouw
■	 Vanaf	1	november	2022	kun-

nen	 agrariërs	 de	 provinciale	
subsidie	 ‘Aanleg	Agroforestry’	
aanvragen	voor	de	aanplant	van	
bomen	en	struiken	op	perce-
len	die	ook	in	gebruik	zijn	voor	
akkerbouw,	 groenteteelt	 of	
veeteelt.	

Agroforestry
Voor	 Gelderse	 landbouwers	 die	
met	agroforestry	aan	de	slag	wil-
len,	 is	 in	 september	 2020	 het	
Agroforestry	Netwerk	Gelderland	
opgericht.	 Het	 netwerk	 brengt	
boeren	bij	elkaar	die	meer	wil-
len	weten	over	bomenlandbouw	
en	voor	het	delen	van	kennis	en	
ervaring.	Provincie	Gelderland	is	
ook	partner	 in	het	Agroforestry	
Netwerk	Nederland.	Vanuit	het	
netwerk	worden	workshops	en	

bedrijfsbezoeken	georganiseerd.	
Ook	agrariërs	die	nog	niet	bij	het	
netwerk	zijn	aangesloten	kunnen	
hier	gebruik	van	maken.	Wilt	u	
op	de	hoogte	blijven	van	de	ont-
wikkelingen	rondom	het	Agrofo-
restry	Netwerk	Gelderland?	Sluit	
u	dan	aan	bij	het	netwerk	door	
aanmelding via 
agroforestry@hetbuitenburo.nl

Meer	informatie	over	het	netwerk	
en	 subsidiemogelijkheden:	
natuurinclusievelandbouw
gelderland.nl/projecten/
agroforestry-netwerk-gelderland
gelderland.nl/themas/agrifood/
ik-doe-mee/agroforestry	
gelderland.nl/subsidies/
adviezen-voor-natuurinclusieve-
kringlooplandbouw		■
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Telefonische bereikbaarheid:
Klant	Contact	Centrum:	maandag	t/m	donderdag	
8.30-17.00	uur,	op	vrijdag	8.30-14.00	uur.

Maatschappelijke ondersteuning 
(bijvoorbeeld WMO, Werk & Inkomen en Centrum voor Jeugd en Gezin)
maandag	t/m	vrijdag	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:
maandag	t/m	vrijdag	8.30-14.00	uur,	maandagavond	
17.00-20.00	uur.	Voorkom	dat	u	moet	wachten,	maak	een	afspraak.	

Afhalen documenten bij het servicepunt:
maandag	t/m	donderdag	8.30-17.00	uur,	
maandagavond	17.00-20.00	uur,	vrijdag	8.30-14.00	uur.	
Voorkom	dat	u	moet	wachten,	maak	een	afspraak.	

Uitgifte	bouwkavel	aan	Bongerdskamp	in	Voorst

De	gemeente	Voorst	biedt	een	
bouwkavel	te	koop	aan	in	Voorst.	
Het	betreft	Bongerdskamp	6a.	Dit	
is	een	kavel	voor	de	bouw	van	
een	vrijstaande	woning.	De	ge-
meente biedt de kavel aan met 
een	vanaf	prijs	per	 inschrijving	
en	wordt	aan	de	hoogste	bieder	
verkocht.	

De	kavel
De	 bouwkavel	 heeft	 een	 op-
pervlakte	 van	 circa	 765m2	 en	

Uitdaging	voor	creatieve	initiatiefnemers 
Wie	heeft	hét	idee	voor	de	herbestemming	van	
stoomgemaal	Terwolde?
Waterschap	Vallei	 en	Veluwe	en	
de	gemeente	Voorst	werken	sa-
men	aan	het	project	 ‘Uitbreiding	
en	 revisie	Gemaal	 Terwolde’.	 In	
dit	project	krijgt	het	voormalige	
stoomgemaal	met	ketelhuis	aan	
de	Bandijk	23-25	in	Terwolde	een	
nieuwe	bestemming.	Het	water-
schap	en	de	gemeente	dagen	ge-
ïnteresseerde	initiatiefnemers	uit	
om	een	plan	van	aanpak	voor	de	
herbestemming	in	te	dienen	en	te	
presenteren.	

Twee	functies
Het	gebouw	aan	de	Bandijk	23-25	
in	Terwolde	komt	met	het	ketel-
huis	beschikbaar	voor	herbestem-
ming.	Oorspronkelijk	was	dit	het	

stoomgemaal	en	in	1964	is	het	een	
dienstwoning	geworden.	Voor	de	
nieuwe	doelen	zijn	twee	functies	
kansrijk.	De	eerste	is	de	beleving	
van	 water,	 ontmoeten	 en	 leren	
in	combinatie	met	bezoeken.	De	
tweede	betreft	plezier	en	 lokale	
productie	met	kleinschalige	dag-
horeca	en	een	informatiepunt.

Aanmelden	voor	
8	november	2022
Op	waterinpoldernijbroek.nl	staat	
meer	 informatie	over	het	project	
en	de	uitvraag.	Belangstellenden	
kunnen	 zich	 voor	 8	 november	
2022	aanmelden	door	een	e-mail	
te	sturen	naar:	
gemaalterwolde@vallei-veluwe.nl	■

de	bestemming	 is	 ‘wonen’.	De	
inschrijver	dient	zelf	het	nodige	
onderzoek	naar	de	mogelijkhe-
den	binnen	deze	bestemming	uit	
te	voeren.	

Inschrijven	4	t/m	25	
november	2022
De	inschrijfperiode	start	op	vrij-
dag	4	november	en	eindigt	op	
vrijdag	25	november	2022.	Op	
voorst.nl/bongerdskamp	 staat	
het	 formulier	waarmee	u	 kunt	

inschrijven.	Hier	staat	ook	meer	
informatie	over	deze	kavel.	Een	
inschrijving	 is	pas	geldig	nadat	
dit	per	e-mail	door	de	gemeente	
bevestigd	is.	

Verdere	Informatie
Heeft	 u	 vragen?	 Neem	 gerust	
contact	 op	 met	 de	 medewer-
ker	grondzaken	en	planecono-
mie	 van	 de	 gemeente	 Voorst,	
Mark	Lebbink:	0571-	27	92	36,		
m.lebbink@voorst.nl.	■


