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De gemeente Voorst wil het weiland op de achtergrond gebruiken voor woningbouw. Daar moeten
straks tientallen huizen gebouwd worden. © Ronald Hissink

Nieuwbouw Twello-Noord gaat
ondanks protest door, omwonenden
woest: ‘Poppenkastpolitiek’
Grote onvrede bij bewoners van Twello-Noord. De omstreden plannen van
de gemeente Voorst om 289 nieuwe woningen te bouwen aan de
noordkant van Twello gaan door. Dat heeft de gemeenteraad vanavond
besloten in een verhit debat. Tot weerzin van omwonenden, die zich er de
afgelopen tijd met hand en tand tegen hebben verzet. 
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Omwonenden vrezen voor onveilige situaties als de woningen worden
gebouwd. Het verkeer groeit volgens de bewoners zo hard dat er stevige
maatregelen genomen moeten worden. Die maatregelen zien tientallen
kritische Twellonaren echter niet terug in de huidige plannen

Ook erfgoedverenigingen zetten vraagtekens bij de plannen. De weilanden
waar gebouwd moet gaan worden, grenzen aan het historische landgoed
Beekwolde. Huizenbouw verstoort volgens hen de zichtlijnen op het landgoed.

Zeker honderd mensen verzamelden zich zaterdag in een weiland aan de noordkant van Twello. Ze
protesteerden tegen de woningbouwplannen van de gemeente Voorst. © Ruben Meijerink

Als er vertraging komt, kan dat Voorst veel geld kosten vanwege de zogeheten
Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) die binnenkort afloopt. Met zo’n Wvg zijn
grondeigenaren verplicht hun grond eerst te koop aan te bieden aan de
gemeente. Als de Wvg afloopt, zal de gemeente meer geld moeten betalen
voor de stukken grond.

Verhit debat
Gewapend met die kritische noten voerden raadsleden een verhit debat tijdens
de gemeenteraadsvergadering. Eerder gaven oppositiepartijen al aan grote
bedenkingen te hebben bij de manier waarop de plannen zijn gemaakt. 

Ze wijzen op de verkeersontsluiting en het gebrek aan participatie met
omwonenden. ,,Er is op geen enkele wijze sprake van participatie. Enkel en
alleen een ambtelijke afweging”, zegt Emiel de Weerd (VVD Liberaal-2000).
,,De ontsluiting is een essentieel onderdeel van het plan. Het college geeft zelf
al aan dat er niet sprake is van een goede ontsluiting. Hoe kun je dan alsnog
instemmen met dit plan?”

Wat je hiermee doet, is de samenle ving aan de
kant zetten
- Bert Visser, Raadslid PvdA-GroenLinks

Bert Visser (PvdA-GroenLinks) stelt dat er niet geluisterd wordt naar de
onvrede van omwonenden. ,,Iedereen wil dat er woningen gebouwd worden,
maar hiermee zet je de samenleving aan de kant. De omwonenden zijn er het
slachtoffer van en wij kijken ernaar.” 

Volgens Arend Jansen (VoortvArend Voorst) moet het plan terug naar de
tekentafel, omdat het te snel gemaakt is. ,,Het is niet op de praktijk berust.
Iedereen die daar geweest is, ziet dat het niet kan.”

Aanpassingen
Coalitiepartijen Gemeente Belangen (9 zetels) en D66 (1 zetel) stellen dat er
nog aanpassingen in de plannen kunnen worden gemaakt. ,,Het
bestemmingsplan stelt kaders. Daarbinnen moet nog alles ingevuld worden.
Het plan is uitvoerbaar mits er maatregelen worden getroffen, dat zegt het
onderzoek ook”, zegt Johan Homan (Gemeente Belangen). ,,Er moet
gezamenlijk met de omwonenden gekeken worden hoe de juiste oplossing
gevonden kan worden.”

Nederlandse erfgoedverenigingen uiten forse kritiek op de woningbouwplannen van de gemeente Voors
in Twello-Noord. Volgens hen verstoren de woningen die gebouwd moeten worden de historische
zichtlijnen op landgoed Beekwolde. © Ronald Hissink

Paul Jonkman (D66) stelt dat zijn mening over het plan, ondanks de protesten,
niet veranderd is. ,,Drie jaar geleden vonden we het een goed plan en nu nog
steeds. Dat de gesprekken met omwonenden lastig zijn, betekent niet dat je
voor je verantwoordelijkheid moet weglopen. Als we het plan zouden
verwerpen, gaat het ons bovendien heel veel geld en tijd kosten.”

Verhouding gemeenteraad
Volgens Wethouder Arjen Lagerweij (Gemeente Belangen) is er gepoogd  om
met de buren in gesprek te gaan, maar lukte dat niet altijd door het
voorkeursrecht dat de gemeente op de gronden heeft. ,,We hebben geluisterd
naar tegenstanders van het plan, maar we luisteren ook naar de mensen die
graag in Twello willen wonen. Die groep mensen is ook heel groot.”

Op de nu nog lege percelen in Twello-Noord moeten straks de nieuwe wijken Nieuw-Basselt en
Fliertlanden ontstaan © Gemeente Voorst

Lagerweij gaf eerder al aan dat dat er een vervolgonderzoek naar de
verkeersafwikkeling komt, in samenspraak met de omwonenden. 

De afstand van de VVD tot het college is nog
nooit zo groot geweest als nu.
- Emiel de Weerd, Fractievoorzitter VVD Liberaal-2000

De verdeeldheid zet de verhoudingen in de gemeenteraad op
scherp. Oppositiepartijen hekelen de houding van het gemeentebestuur en de
coalitie. ,,De gang van zaken is zeer bedroevend. De afstand van de VVD tot
het college is nog nooit zo groot geweest als nu”, zegt De Weerd. 

,,Het is teleurstellend dat de coalitie dit doordrukt”, zegt Visser. ,,Iedere raad zal
dit normaal gesproken niet besluitrijp achten, omdat het niet voldragen is.”

Raad van State
Omwonende Jonathan de Jong, die zaterdag nog een protestactie
organiseerde tegen de plannen, zat thuis gefrustreerd te kijken naar de
vergadering. ,,Het is een grote poppenkast. Stuitend en ongeloofwaardig”, zegt
De Jong geïrriteerd. ,,Het onderzoeksbureau zegt zelf dat het niet veilig af te
wikkelen is.  Er is geen oplossing aangedragen. Als feiten zo verdraaid worden,
speel je een heel gevaarlijk spel met je burgers.”

De Jong zal nu met zijn buren naar de Raad van State stappen om het plan
alsnog tegen te houden. ,,Dan is het de vraag of het gerepareerd kan worden
of dat het plan volledig van tafel moet.”

V.l.n.r.: Tjebbe Yska, Jonathan de Jong, Siebe Bosselaar protesteren tegen de komst van honderden
woningen in Twello-Noord. © Ronald Hissink

Ook Gerrit Lebbink van erfgoedvereniging Heemschut reageert teleurgesteld.
,,Heel jammer. We gaan ons nu beraden wat de vervolgstappen zullen zijn. We
kijken daarbij naar anderen die een zienswijze tegen het plan indienden.
Misschien dat we met elkaar kunnen optrekken.”

Nog even dit…

Wij zijn er voor iedereen die zich betrokken voelt bij onze regio.
Wil jij ook graag weten wat er bij ons speelt en wat dat voor jou
betekent? Onze verslaggevers zijn de oren en ogen van de
regio en staan midden tussen de mensen. Hierdoor zijn wij in
staat je het allerbeste regionale nieuws te brengen zonder
poespas, maar altijd met fatsoen. Maar je kunt natuurlijk ook bij
ons terecht voor betrouwbaar (inter)nationaal nieuws, sport en
entertainment. Wat je bij ons leest, ziet of hoort, dat mag je
raken. 

Je leest de Stentor al voor 1,20 per week.
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600 tompoucen voor 600 inwoners: heel
Lettele steunt de olympische Carlijn
Achtereekte
Elke olympiër heeft fans. Schaatster Carlijn Achtereekte heeft een heel
dorp achter zich staan. Op het moment dat de in Lettele geboren…
Achtereekte moest schaatsen in Beijing, was het in Lettele stil op
straat. In de uren en minuten daarvóór was het juist extra druk. Heel
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E-bike bezitter
vogelvrij: diefstal
stijgt explosief,
aangiftes gewone
!etsen halveert
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Rugspecia list legt
uit waar je op moet
letten als je het
matras ver vangt
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Tip of vraag? Zo kan
je de Stentor
bereiken
29 september
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Einde dreigt voor
lokale omroep
VoorstVeluwe zoom:
‘Te weinig
representatief voor
samenleving’
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Koud water of kokend
water? Zo kook je je
aardappelen het best
Eet jij vaak aardappelen? En hoe maak jij ze dan klaar? De een doet
het met kokend water, de ander zet ze met koud water op. Experts
geven hun adviezen voor het goed klaarmaken van de pieper.
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Deventer bomenacti-
vist vreest niet voor
politieke consequen -
ties: ‘Ik ben zo gek
om het te doen’
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Go Ahead Eagles-
aanvoerder wil
basis schoolkin deren
aan het lezen
krijgen: ‘Voetballers
zijn óók bezig met
lezen’
5 februari
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Overmars-schandaal voltrekt
zich en Ireen Wüst schrijft…
historie
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Van der Gijp: 'We gaan wat
meemaken met Marc
Overmars'
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08:39  Ruim twintigduizend bomen geplant in
Overijssel dankzij Boomdeeldagen

06:34  Wijkcomité overweegt stap
naar de rechter over bouwplannen op…
Deventer St. Jozef-terrein
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Deventer moskee rouwt om
verongelukte Emir (17): ‘Hij
had een hart van goud’
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Harry en bijna 300 anderen
zien hun spaargeld in rook
opgaan: ‘Ze hebben ons…
belazerd’
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Fotoserie: Zo zag Nederland
er precies een jaar geleden
uit, onder een dikke laag…
sneeuw
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Roeiers vinden overleden
man in de IJssel bij
Deventer: geen sprake van…
een misdrijf 4
17-jarige Deventenaar
omgekomen bij ernstig
ongeval: auto met drie…
tieners botst op boom
DeventerVIDEO | UPDATE 5

WEEKDEAL: Antislipcursus
Lelystad 2,5 uur

Van "85 voor "59
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Heb jij ‘m al? Download hier
onze nieuwe app
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