
 

                                           

Twello, februari 2022 

Beste donateurs, 
 
Hierbij een mailbericht met wat actualiteiten welke onze belangen aangaan: 
 

1. In het Voorster Nieuws van 2 februari 2022 worden ontevreden burgers in de 
gemeente Voorst door de heer Schoneveld opgeroepen een mail te sturen 
naar ontevredenburgersvoorst@hotmail.com. Dit n.a.v. de vreemde gang van zaken 
omtrent de bouwplannen in Twello Noord, maar ook vanwege andere  plannen waar 
de huidige coalitiepartijen mee bezig zijn (daar valt de westelijke randweg 
Twello/WWL-plan ook onder te scharen) .  

Tip is om het artikel in het Voorster Nieuws te lezen (zie blz. 25). Indien u ook een 
signaal wil geven als ontevreden burger, dan geven wij als Stichting Natuurlijk Twello 
u advies gehoord te geven aan de oproep van de heer Schoneveld.  

2. En: de gemeentelijke verkiezingen komen er aan: oriënteer uzelf goed op de inhoud 
van de verkiezingsprogramma 's van de lokale partijen.  
 
Natuurlijk adviseren wij daarbij om te stemmen op een partij die geen westelijke 
randweg door 't Hartelaer wil aanleggen. Want die is niet noodzakelijk, beschadigt 
kostbare natuur en cultuurhistorie en kost heel veel geld! Geld dat de gemeente niet 
heeft, dus gaan zij geld lenen, waardoor de lasten op de toekomstige generaties 
worden afgewenteld (waaronder een zeer forse OZB-verhoging: in 2022 6%, verdere 
stijging ligt in het verschiet!).  
 

3. Van de rentmeester van 't Hartelaer hebben we een bericht ontvangen dat 
binnenkort wordt gestart met het planten van bomen bij boerderij 
Schokkenkamp. Idee is om er een feestelijke happening van te maken:  we nodigen 
de pers uit en willen kijken of het mogelijk is schoolkinderen te laten helpen. Over 
precieze datum en tijdstip informeren wij u. 
 
Indien u wilt helpen met deze happening, stuurt u dan aub een mail naar ons email-
adres (info@natuurlijktwello.nl). 
 

4.  Wij zijn als stichting nog op zoek naar vrijwilligers om mee te helpen bij onze 
werkzaamheden. Wij zijn blij met iedere hulp die wordt geboden. Indien u zich 
geroepen voelt, meldt u zich dan aan bij 1 van onze bestuursleden of via ons 
mailadres. We krijgen af en toe hulpaanbod, maar "vele handen maken licht werk". 
 

5. Tot slot een herinnering: voor degenen die ons nog steeds willen steunen en 
de donatie voor 2022 nog niet hebben overgemaakt n.a.v. de nieuwsbrief: graag zien 
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https://www.voorsternieuws.nl/images/uploads/downloadkrant/VN_week-0522_web.pdf
mailto:info@natuurlijktwello.nl


wij uw bijdrage tegemoet op bankrekeningnummer NL36RABO0357231007 t.n.v. 
Stichting Natuurlijk Twello, o.v.v. donatie 2022.  

 
Met  vriendelijke groet, 
 
Oscar Roelofs 
Koos Kasemir 
Theo Timmermans 
 

Website: natuurlijktwello.nl 

https://www.natuurlijktwello.nl/

