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Bijdrage afkoppelen regenwater 

Stappenplan 

 

U wordt doorgestuurd naar de kaarten die behoren bij de  

“Verordening aansluiten hemelwater en grondwater”  

https://www.voorst.nl/fileadmin/user_upload/Groen__water__wegen/Water/Afk

oppelen-Gemeenteblad_606_regenwatergebieden.pdf 

Als uw woning/pand in het groene gebied ligt en niet recentelijk nieuw 

gebouwd is, mag u deelnemen aan deze regeling.  

U kunt verder met stap 2.  

 

LIGT UW WONING  IN 

HET GROENE GEBIED? 

 

Check dit op  

https://www.voorst.nl 

 

Als uw woning in uw eigendom is kunt u direct verder naar stap 3.  

Mocht u in een huurwoning wonen en willen afkoppelen, neem dan contact op 

met uw verhuurder.  

 Huurt u bij IJsseldal Wonen dan komt u niet in aanmerking voor de 

gemeentelijke regeling, echter een regenton kunt u zonder toestem-

ming van IJsseldal Wonen aanvragen bij gemeente Voorst.  

 Bewoners van particuliere verhuurders komen wel in aanmerking voor 

deze bijdrageregeling maar alleen met uitdrukkelijke toestemming van 

de verhuurder. Neem hiervoor contact op met uw verhuurder en laat 

de eventuele toestemming schriftelijk vastleggen.  

Als uw verhuurder akkoord is gegaan, of uitsluitend een regenton wil aanvra-

gen, kunt u verder naar stap 3. 
 

HEEFT U EEN  HUUR- 
OF KOOPWONING ? 

Vul een aanmeldformulier in.  

Dit formulier is beschikbaar: op internet: www.voorst.nl of zijn af te halen in 

de centrale hal van het gemeentehuis.  

Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen of heeft u technische vragen dan 

kunt u altijd contact opnemen met de gemeente. Op het formulier staat bij 

wie u terecht kunt. 
 

AANVRAAG 
FORMULIER INVULLEN 

https://www.voorst.nl/fileadmin/user_upload/Groen__water__wegen/Water/Afkoppelen-Gemeenteblad_606_regenwatergebieden.pdf
https://www.voorst.nl/fileadmin/user_upload/Groen__water__wegen/Water/Afkoppelen-Gemeenteblad_606_regenwatergebieden.pdf
https://www.voorst.nl/fileadmin/user_upload/documenten/actueel_documenten/Gemeenteblad/Gemeenteblad_606_regenwatergebieden.pdf
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Verstuur het ingevulde formulier naar de gemeente.  

Dit kan per e-mail: gemeente@voorst.nl onder vermelding van ‘bijdrageregeling afkoppelen’. 

U kan het formulier ook per post opsturen naar: 

Gemeente Voorst, Paul van Dijk, Postbus 9000, 7390 HA Twello; 

Of u geeft het ingevulde formulier af aan de balie in het gemeentehuis. 

 

Heeft  u een huurhuis bij een particuliere verhuurder dan voegt u ook zijn of haar toestem-

ming bij de stukken. 

 

 

AANVRAAG 

FORMULIER  INDIENEN 
 

De gemeente beoordeelt uw aanvraag.  

U krijgt persoonlijk bericht thuis of uw daadwerkelijk in aanmerking komt 

en op welke wijze en wanneer u de materialen kunt verkrijgen.  

 

Afhankelijk van de deelname op het moment van indienen, gebeurt dit  

individueel of via een gezamenlijke uitdeeldag. 

Houdt er rekening mee dat u in de meeste gevallen de materialen zelf op 

moet (laten) halen. 

 

BEOORDELING  
VAN UW AANVRAAG 

Breng de materialen buiten aan en maak foto’s van zowel de ondergronds en bovengronds 

aangebrachte materialen. Geef op een tekening aan welk deel van het gebouw is afgekop-

peld. Voeg uw naam en adres toe. 

 

Verstuur deze gegevens naar de gemeente.  

Dit kan per e-mail: gemeente@voorst.nl onder vermelding van ‘bijdrageregeling afkoppelen’. 

U mag het  ook per post opsturen naar: 

Gemeente Voorst, Paul van Dijk, Postbus 9000, 7390 HA Twello; 

Of u geeft de gegevens in een enveloppe met daarop “afkoppelbijdrage” af aan de balie in 

het gemeentehuis.  

 

 

CONTROLE EN 
VASTLEGGING 

mailto:gemeente@voorst.nl
mailto:gemeente@voorst.nl

