
 
 

Twello, 15 februari 2021.                                                                                 

Beste donateurs,  

  

Via deze weg willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage aan de Stichting Natuurlijk Twello (SNT) 
en uw vertrouwen in ons.  

Als penningmeester van de SNT breng ik u op de hoogte van een aantal financiële zaken.  

We hebben op dit moment 35 donateurs en een positief saldo van ruim zeshonderd euro.   

Van het geld dat we van u hebben ontvangen hebben we tot nu toe alleen 2 advertenties in het 
Voorster Nieuws behoeven te betalen (1 grote "spread" als reactie op de "advertorial" van 
Gemeentebelangen over noodzaak van de randweg -met dank aan een gulle donateur- en 1 
advertentie samen met 't Hartelaer over de impact van de geplande randweg op 't Hartelaer).  

Daarnaast waren er wat kosteloze bijdrage 's van een donateur in verband met drukwerkkosten 
van de flyer, ook dat is zeer gewaardeerd!  

Beide advertenties hebben -samen met de inspraak welke is gedaan tijdens het Ronde Tafel 
Gesprek-  geleid tot de nodige politieke "reuring".   

Helaas is daarna D66 plotseling 180 graden gedraaid ten opzichte van hun verkiezingsprogramma 
(kiezersbedrog!) waardoor in de stemming in de gemeenteraad er net een meerderheid voor de 
randweg was: 10 stemmen voor (9 stemmen Gemeentebelangen, 1 stem D66) en 9 stemmen tegen 
(VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, Lijst Arends  en Fractie Suelman).   

U heeft in de kranten kunnen lezen hoe dat is verlopen (en wellicht ook via de live-stream van het 
raadsinformatiesysteem).  

Degenen die tegen de randweg zijn, weten op basis hiervan waarop zijn moeten kiezen.....  

We strijden door, houdt aub onze website in de gaten: www.natuurlijktwello.nl.   

Als u nog wat wil betekenen voor de Stichting Natuurlijk Twello (voor een commissie), of heeft u 
tips: laat het ons weten via mailadres info@natuurlijktwello.nl.  

Dat is ook het mailadres waarop we u voortaan gaan benaderen.  

Natuurlijk staat het u vrij om als individueel persoon ook tijdens een ronde tafelgesprek in te 
spreken tegen de plannen van de gemeente over de randweg en het sluiten van overwegen in 
Twello (het "WWL-plan"). Doe dat vooral als uw persoonlijke belangen onvoldoende worden 
behartigd door ons. Hoe meer we ons laten horen, hoe beter.  

Met vriendelijke groet,  

Namens de Stichting Natuurlijk Twello, 

Theo Timmermans  

Penningmeester.  
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