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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Raadsvergadering 16 mei 2022 
Op 16 mei gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. Deze raadsverga-
dering is een vervolg op de ronde-tafelgespreken van 19 april 2022. U bent hartelijk welkom om de 
vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. De raadsvergadering begint om 19.30 uur in het 
Multifunctioneel Centrum Klarenbeek, Bosweg 14.

Onderwerpen    
■	 Bestemmingsplan	Middendijk	26,	Nijbroek
■	 Bestemmingsplan	Hoek	Stationsstraat-Veilingstraat,	Twello
■	 Evaluatie	beleid	en	functioneren	verbonden	partijen
■	 Discussienota	participatie	en	adviesrecht	in	het	kader	van	de	Omgevingswet

Terugluisteren
Van	de	vergadering	wordt	een	audioverslag	gemaakt	dat	u	de	volgende	dag	terug	kunt	luisteren.	
Na	enkele	dagen	is	het	verslag	bewerkt	en	kunt	u	ook	direct	selecteren	op	onderwerp	en	spreker.	
Het	is	op	dit	moment	nog	niet	mogelijk	om	online	de	vergadering	live	te	volgen.

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor bieden de ronde-tafel-
gesprekken juist wel ruimte. De gemeenteraad houdt meestal twee weken voor een raadsvergadering 
ronde-tafelgesprekken. 

Informatie
In het raadsinformatiesysteem https://voorst.raadsinformatie.nl staan alle stukken 
die betrekking hebben op de vergaderingen van de gemeenteraad. Als u 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	brief	of	e-mail	sturen	aan	de	raad.	Het	adres	van	de	raad	is:	raad@voorst.nl	of	Postbus	9000,	
7390	HA	Twello.	Twitter:	@RaadVoorst.	

Vergaderingen	en	bijeenkomsten
■	 maandag	16	mei	19.30	uur	 raadsvergadering	 (Multifunctioneel	Centrum	Klarenbeek)
■	 maandag	30	mei	18.00	uur	 ronde-tafelgesprekken		(Multifunctioneel	Centrum	Klarenbeek)
■	 maandag	13	juni	10.00	uur	 raadsvergadering		 (gemeentehuis	Twello,	let	op:	H.W.	Iordensweg)

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

Scan	de	QR	code	met	uw	tablet	of	smartphone	voor	meer	informatie	over	de	raadsleden.

E-mailservice	raadsstukken
Wilt	u	zich	aanmelden	voor	de	e-mailservice	van	de	raadsstukken?	Stuur	dan	een	e-mail	naar	raad@
voorst.nl.	U	ontvangt	dan	bij	nieuwe	agenda’s	van	ronde-tafelgesprekken	en	raadsvergaderingen	een	
e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 

Vragen?
Heeft	u	vragen?	Neem	gerust	contact	op	met	de	raadsgriffier,	Bernadette	Jansen	0571-27	92	17,	of	
de	locogriffier,	Dini	Vriezekolk	0571-27	93	87.

Extra	reismogelijkheden	met	de	komst	van	
haltetaxiRRReis.	
HaltetaxiRRReis	 is	een	deeltaxi	
op	 bestelling	 die	 flexibel	 van	
halte naar halte rijdt. De hal-
tetaxi	rijdt	sinds	3	april	 in	heel	
Gelderland als aanvulling op het 
reguliere openbaar vervoer. Op- 
en uitstappen kan bij alle bus-
haltes in de provincie. De hal-
tetaxi	brengt	u	ook	van	en	naar	
plaatsen	waar	geen	(buurt)bus	of	
trein rijdt. Op die plekken vindt 
u	speciale	haltetaxi-haltes.	Met	
de	haltetaxi	 reist	u	vlot	van	of	
naar een bushalte of treinstation 
in de buurt.

Elke	dag	tot	laat	in	de	
avond openbaar vervoer
De	haltetaxi	rijdt	ook	op	tijdstip-
pen	en	dagen	waarop	de	(buurt)

bus of trein niet rijdt of niet elk 
uur rijdt. Bijvoorbeeld overdag 
in de daluren, in de avond of in 
het weekend. Doordeweeks rijdt 
de	haltetaxi	tussen	06.00	uur	en	
01.00 uur. In het weekend en op 
feestdagen	tussen	08.00	uur	en	
00.00 uur. 

Plan	en	bestel	uw	reis	ge-
makkelijk
Gebruik de RRReis-planner om te 
zien	of	u	een	rit	met	een	haltetaxi	
kunt	bestellen.	De	haltetaxi	be-
stelt u eenvoudig via de website, 
de	9292	app	of	bel	085	–	004	66	
99	(lokaal	tarief).

Kijk voor meer informatie op 
RRReis.nl/haltetaxi		■

Langere	wachttijden	voor	afspraken	met	het	
Maatschappelijk	Netwerk	Voorst

Het	aantal	aanvragen	voor	onder	
andere huishoudelijke ondersteu-
ning, hulpmiddelen, begeleiding 
of dagbesteding bij het Maat-
schappelijk	Netwerk	Voorst	(MNV)	
is de afgelopen periode fors toe-
genomen. Dit komt door een gro-
te toename van hulpvragen. 

Hierdoor	duurt	het	 langer	voor-
dat	de	medewerkers	van	het	MNV	
contact kunnen opnemen met een 
klant. De gemiddelde wachttijd 
is opgelopen naar zes tot acht 
weken.

Toename	van	de	vraag
In de afgelopen periode is de 
vraag naar huishoudelijke hulp 
toegenomen. Dit komt onder an-
dere doordat mensen steeds ou-
der worden en langer zelfstandig 
thuis wonen. Ook heeft de vaste 
eigen bijdrage ertoe geleid dat het 
aantal aanvragen is toegenomen.

Problemen	bij	het	vinden	
van personeel
Naast	een	toename	van	het	aantal	
aanvragen hebben zorgaanbie-
ders van huishoudelijke hulp ook 
te maken met problemen met hun 
personele bezetting en is er een 
tekort aan huishoudelijke hulpen. 

Dit tekort aan hulpen is een lan-
delijk probleem. Onze zorgaan-
bieders zijn daarom hard op zoek 
naar mensen die als huishoude-
lijke hulp aan de slag willen gaan.

Veel	zorgaanbieders	kunnen	op	
dit moment helaas geen of slechts 
beperkt huishoudelijke hulp leve-
ren	aan	nieuwe	klanten.	We	be-
grijpen dat dit vervelend is voor 
inwoners die huishoudelijke hulp 
nodig	hebben.	We	denken	daarom	
graag met u mee bij het vinden 
van tijdelijke andere oplossingen.

Maatschappelijk	Netwerk	
Voorst
Het	 Maatschappelijk	 Netwerk	
Voorst	 is	de	plek	waar	 inwoners	
vragen kunnen stellen over on-
derwerpen als langer zelfstandig 
wonen, ondersteuning thuis, hulp 
bij	financiële	zorgen	en	zorgen	
om een familielid of kennis. De 
medewerkers	van	het	MNV	geven	
advies en helpen inwoners verder 
naar de meest passende vorm van 
hulp.	Heeft	u	een	(hulp)vraag,	bel	
dan	met	het	MNV.	Zij	zijn	iedere	
werkdag	van	08.30	tot	12.30	uur	
bereikbaar	 via	0571-74	51	11.	
U kunt uw vraag ook per e-mail 
stellen	via	info@MNVoorst.nl.		■



voorstwijzervoorstwijzer
De	gemeente	Voorst	geeft	dagelijks	alle	officiële	bekendmakingen/publicaties	in	elektronische	vorm	volledig	weer	op	
overheid.nl.	In	de	Voorstwijzer	leest	u	als	aanvullende	service	een	weekoverzicht	van	de	bekendmakingen/publicaties	
die wij al op overheid.nl hebben geplaatst.

Overzicht
Hieronder	leest	u	het	overzicht	van	de	elektronische	bekendmakingen/publicaties	van	maandag	2	mei	2022	tot	en	met	
vrijdag 6 mei 2022.

Bekendmakingen

Week	19:	11-5-2022

 Meer informatie
Wilt	u	meer	weten	over	een	be-
kendmaking/publicatie?	 Kijk	
dan op overheid.nl, onder Be-
leid & regelgeving en ga naar de 
pagina Bekendmakingen. Daar 
vindt u een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u	het	niet	eens	met	het	besluit?	
In de tekst van de bekendma-
king/publicatie staat of het mo-
gelijk is om een inspraakreactie, 
zienswijze, bezwaarschrift of 
beroepschrift	in	te	dienen.	En	zo	
ja, tijdens welke periode dit kan.

Ziet	u	de	elektronische	bekend-
making/publicatie niet op over-
heid.nl	staan?	Neem	dan	gerust	
contact op met de gemeente 
Voorst:	0571-27	99	11	of	kom	
langs bij de receptie in het ge-
meentehuis.	Wij	helpen	u	graag!

Berichten over uw buurt 
via overheid.nl/berichten-
over-uw-buurt
Snel	en	overzichtelijk	alle	ont-
wikkelingen 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 aanmel-
den voor een e-mailservice. Met 
enkele stappen schrijft u zich in. 
U ontvangt dan dagelijks per e-
mail een overzicht van besluiten 
en andere berichten die onder 
meer gemeenten, provincies en 
waterschappen via overheid.nl 
publiceren. U stelt het type be-
richt in en van welke organisatie 
u deze berichten wilt ontvan-
gen. 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/publi-
caties binnen de door u aange-
geven afstand.

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van	Voorst	maken	het	volgende	
bekend:

Iedere maandag in de even weken 
houdt de welstandscommissie 
een mandaatvergadering in het 
gemeentehuis	 in	 Twello	 (Hiet-
weideweg	20).	De	 vergadering	
begint om 10.00 uur. 

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

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

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

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Bosweg 12-14 in Klarenbeek C.V. Gekkenhuus vriendenvoetbaltoernooi op  
10-7-2022

Toestemming verleend BW-2022-0113

Diverse locaties in de gemeente Voorst Ophangen 4 spandoeken voor de collecte Maag  
Lever Darm Stichting

Melding ontvangen BW-2022-0129

Kerkplein op Duistervoorde in Twello tussen de Mar-
tinuskerk, Huize Duistervoorde en Martinusschool

Multicultureel pleinfeest op 11-6-2022 Melding ontvangen BW-2022-0124

Leigraaf 54 in Twello Personeels BBQ op 16-7-2022 van 14.30-19.00 uur Melding ontvangen BW-2022-0126

Rijksstraatweg 63 in Voorst Verjaardagsfeest op 17-6-2022 Melding ontvangen BW-2022-0131

Speeltuin tegenover Boterbloem 32 in Klarenbeek Opening speeltuin op 14-5-2022 Toestemming verleend BW-2022-0121

Zwarte Kolkstraat 22 in Wilp Campina Open Boerderijdag 2022 op 6-6-2022 Toestemming verleend BW-2022-0023

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Gravenstraat 7 in Voorst Herontwikkeling perceel met toepassing van  
functieverandering

Ontwerpbestemmingsplan NL.IMRO.0285.20308-OW00

Milieumelding

Middendijk 17 in Nijbroek Bouwen gedeeltelijke overkapping over uitloopstal Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000418

Verlengde Broekstraat 3 in Klarenbeek Wijzigen dierenaantallen en verbouwen stallen Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000420

Omgevingsvergunning

Abraham Kuyperstraat 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 27 en 29, Frans Halserf 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 en 18, Troelstraerf 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 17, 19, 21, 23 en 25 in Twello

Bouwen van respectievelijk 14, 14 en 11 woningen Vergunning verleend SXO-2022-0015

Hezeweg 6 in Voorst Kappen boom Vergunning geweigerd SXO-2022-0124

Holthoevensestraat 8N in Wilp Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2022-0110

Kerkstraat 51 in Terwolde Verbouwen jongveestal en bouwen werkplaats/werk-
tuigenberging

Vergunning verleend SXO-2022-0039

Molenweg 27 in Terwolde Bouwen aanbouw en veranda Vergunning verleend SXO-2022-0037

Oude Wezeveldseweg 18 in Twello Verbouwen monumentale woonboerderij Vergunning verleend SXO-2021-0366

Verlengde Broekstraat 3 in Klarenbeek Wijzigen dierenaantallen en verbouwen stallen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0241

Zwarte Kolkstraat 24 in Wilp Aanleggen paardenbak en kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0239

Sloopmelding

Binnenweg 19 in Wilp Slopen woonhuis en verwijderen asbesthoudende 
materialen

Melding ontvangen SXO-2022-0236

Jachtlustplein 14 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen Melding ontvangen SXO-2022-0243

Zonnenbergstraat 47A in Wilp Afvoeren restdelen asbest Melding ontvangen SXO-2022-0242

Tijdelijke verkeersmaatregel

Afsluiten voor alle verkeer op 11-6-2022 van  
13.00-16.00 uur 
Kerklaan ged. tussen de Martinuskerk, Huize  
Duistervoorde en Martinusschool in Twello

Multicultureel pleinfeest Besluit genomen BW-2022-0124

Verkeersbesluit

Schubertstraat in Twello Individuele gehandicaptenparkeerplaats Besluit genomen Z-22-03856_2022-20282

Wet geluidhinder

Enkweg in Posterenk Hogere grenswaarde geluid Besluit genomen Z-22-02374_2022-22608
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Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX  TWELLO 
0571-27 99 11

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

Telefonisch bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag 08.30-14.00 uur. Burgerzaken is ook 
op maandagavond telefonisch bereikbaar 
17.00-20.00 uur.
Burgerzaken is alleen op afspraak geopend 
voor het aanvragen en ophalen van pas-
poort, ID-kaart en rijbewijs en voor het 
aangifte doen van geboorte en overlijden. 

Telefonisch bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag 
08.30-12.30 uur. 

Tijdelijke locatie 2:
Sociaal domein 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW  TWELLO 
0571-74 51 11

Plannen	en	ambities	voor	gemaal	Terwolde	en	polder	
Nijbroek	gepresenteerd

Onlangs werden de plannen en 
ambities	 voor	 polder	 Nijbroek	
en	 Gemaal	 Terwolde	 gedeeld.	
Rondom	 de	 expositie	 van	 een	
bijzonder fotoproject en een pre-
sentatie door Open Kaart spraken 
bewoners, grondeigenaren, wa-
terschap	en	de	gemeente	Voorst	
over de realisatie van de verschil-
lende	 ideeën.	Water	vasthouden	
bij droogte, water bergen bij he-
vige regenval, slimmer peilbeheer 
én meer ruimte voor biodiversiteit: 
het afgelopen half jaar dachten zij 
samen na hoe het watersysteem 
kan worden voorbereid op het 
veranderende klimaat.

Bijeenkomsten in het 
gebied
In	het	Gemaal	van	Terwolde	en	het	
dorpshuis	van	Nijbroek	werd	eind	
maart feestelijk stilgestaan bij 
de resultaten en vooruitgekeken 
naar de vervolgstappen om deze 
in	praktijk	 te	brengen.	Hanneke	
Stenfert	 van	Open	 Kaart	 lichtte	
toe hoe verschillende ingrepen in 
het landschap, van polderslootje 
tot gemaal, er samen voor kun-
nen	zorgen	dat	Nijbroek	en	Ter-
wolde zich kunnen voorbereiden 
op klimaatverandering en er qua 
landschap, erfgoed, recreatie en 
biodiversiteit	op	vooruit	gaan.	Het	
watersysteem en de plannen zijn 
afgelopen tijd in beeld gebracht 
door	fotograaf	Rufus	de	Vries.	Sa-
men	met	Terwoldenaren	en	Nij-
broekers maakte hij een fotoreeks 

waarin te zien hoe water het land-
schap vormt en hoe waterschap, 
gemeente en bewoners met water 
aan de slag gaan.

Gemaal	Terwolde
Het	Gemaal	Terwolde	wordt	op-
geknapt en uitgebreid met een 
nieuwe pomp. Deze noodzake-
lijke aanpak is aanleiding om 
óók het stoomgemaal en het erf 
rondom de gemaalgebouwen op 
te knappen. Met de inbreng van 
Terwoldenaren	en	andere	geïnte-
resseerden zijn 2 denkrichtingen 
geformuleerd die laten zien hoe 
het gemaal een nieuwe functie kan 
krijgen. Op basis daarvan kunnen 
mensen die iets willen onderne-
men in het gemaal hun plan van 
aanpak delen met het waterschap.

Plannen	en	ambities	voor	
polder	Nijbroek
Ook in het polderlandschap zijn 
plekken voor het bergen en vast-
houden van water nodig en is het 
belangrijk om de waterkwaliteit en 
biodiversiteit te verbeteren. Be-
langrijke kansen hiervoor liggen 
langs	de	Nijbroekse	Wetering.	Het	
waterschap en de gemeente zijn 
in gesprek met grondeigenaren 
om mogelijkheden te verkennen 
voor natuurvriendelijke oevers in 
combinatie met o.a. twijggaarden, 
rabattenbossen en kruidenrijke 
graslanden.	 Zo’n	 ‘klimaatman-
tel’	langs	de	wetering	is	geschikt	
om water te bergen en draagt bij 

aan de biodiversiteit in en aan het 
water. 

Zelf	aan	de	slag	met	
poldersloten
Vier	stuwen	 in	de	buurt	van	het	
Toevoerkanaal	worden	aangepast	
zodat ze hoger opgezet kunnen 
worden.	 Hiermee	 gaat	 het	 wa-
terschap aan de slag. Maar ook 
grondeigenaren zelf kunnen bij-
dragen aan het vasthouden van 
water bij droogte. Met een een-
voudige stuw in de vorm van een 
schot of zelfs een baal stro, blijft 
het	water	langer	in	de	sloten.	Een	
alternatief is het laten staan van 
begroeiing.	Hoe	meer	begroeiing,	
hoe langzamer het water weg-
loopt.	Deze	‘groene	stuwen’	zijn	
ook goed voor het waterleven in de 
sloten.	Zo	zijn	de	sloten	van	Nij-
broek leefgebied van de bedreigde 
vis de Grote modderkruiper.
Daarnaast is er aandacht voor de 
karakteristieke bruggetjes en ge-
metselde	duikers.	Nijbroekers	vin-
den het de moeite waard deze op 
te knappen. Als eerste stap worden 
daarom enkele gemetselde duikers 
langs de Middendijk aangepakt. 

Meer informatie
De plannen en ambities zijn het 
resultaat van verschillende bijeen-
komsten.	Het	afgelopen	half	jaar	
hebben	waterschap	Vallei	en	Velu-
we	 en	 gemeente	 Voorst	 samen	
met	Nijbroekers,	Terwoldenaren	
en andere lokale partijen nage-
dacht over een toekomstbestendig 
watersysteem. De komende tijd 
worden de verschillende plannen 
verder uitgewerkt door water-
schap, gemeente en betrokken 
grondeigenaren.	Heeft	u	een	idee	
dat bijdraagt aan een klimaatbe-
stendige	polder?	Stuur	dan	gerust	
een	e-mail	naar	Paulien	Dekker-
Klein Overmeen, 
p.dekker@voorst.nl

Meer informatie: 
waterinpoldernijbroek.nl.  ■

Uitnodiging informatiebijeenkomst 
woningbouwlocatie	Winkler	Prins	en	de	
Kansenkaart	in	Voorst

De gronden gelegen langs de An-
thony	Winkler	Prinsstraat,	Binnen-
weg,	 G.J.	 van	 Heuvensstraat	 en	
Helena	H.	Wilkensstraat	willen	we	
de komende jaren herontwikkelen 
voor	woningbouw	(zie	omkadering	
op	de	luchtfoto).	De	afgelopen	pe-
riode	is	de	gemeente	Voorst	bezig	
geweest met de planvorming voor 
deze	plek.	Tijdens	een	informatie-
bijeenkomst bespreken wij graag 
de eerste stedenbouwkundige 
schetsen voor deze locatie met u. 

Informatiebijeenkomst
Wij	nodigen	u	graag	uit	 voor	de	
informatiebijeenkomst op woens-
dag	18	mei	tussen	19.00	en	21.00	
uur. De bijeenkomst vindt plaats in 
Dorpshuis	Voorst,	aan	de	School-
straat	14	 in	Voorst.	Tijdens	deze	
bijeenkomst presenteren wij onze 
eerste stedenbouwkundige schet-
sen voor de locatie. Deze steden-
bouwkundige opzet is op hoofd-
lijnen, waarbij nog volop ruimte 
is voor uw inbreng. De gemeente, 
leden	van	de	stuurgroep	en	IJssel-

dal	Wonen	zullen	aanwezig	zijn.	Wij	
zijn erg benieuwd naar uw mening 
en	uw	 ideeën	voor	deze	plek	en	
hopen u dan ook te ontmoeten op 
woensdag	18	mei.

Kansenkaart 
Tijdens	de	informatieavond	voor	de	
woningbouwlocatie	Winkler	Prins	
willen we u ook informeren over de 
Kansenkaart.	Samen	met	de	stuur-
groep	‘Verder	met	dorp	Voorst’	is	
er gekeken hoe het dorp leefbaar-
der, aantrekkelijker en duurzamer 
gemaakt kan worden. Dit heeft ge-
resulteerd in een Kansenkaart. Met 
de Kansenkaart hopen wij nieuwe 
initiatieven op gang te brengen, 
binnen de nieuwe rondweg en 
overgang naar het buitengebied 
in	Voorst.	De	Kansenkaart	werkt	
als kader en is bedoeld om te ge-
bruiken bij de toetsing van nieu-
we	 initiatieven.	Hierdoor	kunnen	
we transparante en verantwoorde 
keuzes maken. De woningbouw op 
de	locatie	Winkler	Prins	is	hier	een	
goed voorbeeld van.  ■

De	gemeente	Voorst	feliciteert…

Martijn	Kroes	in	Terwolde!	

In april 2022 is Martijn Kroes 

met	zijn	 team	JWP	Waterservice	
voor het tweede jaar op rij we-
reldkampioen feedervissen voor 
clubteams geworden. Maar liefst 
43 teams streden aan het Itali-
aanse	 kanaal	 Bianco	 Loreo	 om	
de titel, maar met een totaal 
vangstgewicht van ruim 70 kilo 
trok dit gouden team van 2021 
opnieuw aan het langste eind. 
 
Martijn ontving onlangs een mooi 
boeket bloemen met daarbij de 
hartelijke felicitaties van het ge-
meentebestuur	van	Voorst.		■

fotograaf	Rufus	de	Vries


