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

Gemeentelijke informatie

Ronde-tafelgesprekken 
maandag 7 en woensdag 9 september 
18.00 uur in Multi Functioneel Centrum, Bosweg 14 Klarenbeek

Op maandag 7 en woensdag 9 september 2020 heeft de gemeenteraad weer ronde-
tafel gesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het 
geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het 
college, ter voorbereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen 
op 21 (en doorlopend op 23) september 2020 vanaf 19.30 uur. 

Wilt u komen? Dat kan alleen onder voorwaarden
Voor het eerst sinds de Corona uitbraak houden we weer fysieke vergaderingen. 
Uiteraard houden we ons aan de maatregelen die landelijk en regionaal gelden. 

Dat betekent dat u alleen kunt deelnemen en/of aanwezig zijn als toehoorder als:
▪	 u	en	uw	naasten	geen	klachten	hebben	en,
▪	 u	zich	tijdig	(uiterlijk	vrijdag	4	september	12.00	uur)	aanmeldt	voor	een	specifiek	

agendapunt en,
▪	 u	de	instructies	ter	plekke	in	het	Multi	Functioneel	Centrum	in	Klarenbeek	volgt.	

Stuur	voor	4	september	12.00	uur	uw	aanmelding	voor	een	specifiek	agendapunt	
naar raad@voorst.nl .  Wilt u daarbij ook uw telefoonnummer vermelden?
 
Van deze ronde-tafelgesprekken wordt een audioverslag gemaakt. U kunt het  
audioverslag	de	dag	erna	op	voorst.raadsinformatie.nl	woordelijk	afluisteren.	In	de	
'kalender' klikt u op de gewenste vergadering.Na enkele dagen is het audioverslag 
geïndexeerd op onder andere de agendapunten en kunt u direct zoeken op 
agendapunt en/of spreker.
 
Wilt u reageren op een agendapunt, maar niet fysiek aanwezig zijn? Stuur dan uw 
reactie naar raad@voorst.nl 

De volgende onderwerpen staan op de agenda. Let op: de aanvangstijdstippen ná de 
pauzes zijn richttijden; het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later beginnen. 

Maandag 7 september 18.00 uur (MFC Klarenbeek)

1. Concept Regionale Energie Strategie (RES)
De Startnotitie RES Cleantech Regio 2020-2030 is vastgesteld in april 2019. Voor 
de Startnotitie RES was Energieneutraal 2030 het uitgangspunt. Er zijn regionaal en 
lokaal bijeenkomsten georganiseerd om antwoord te krijgen op vragen over onder 
andere waarde en beleving van het landschap en inpassingsmogelijkheden. Boven-
dien is een enquête onder de inwoners gehouden. De colleges van burgemeester 
en wethouders van de regiogemeenten, Gedeputeerde Staten van Gelderland en de 
dagelijks besturen van de twee waterschappen stellen nu eerst de concept RES vast. 
De gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van de waterschappen 
hebben hier geen formele rol. Zij kunnen wel hun opvattingen over de concept RES 
geven en de stuurgroep RES besluit later hoe met deze opvattingen wordt omgegaan 
in de volgende stap, de RES 1.0.

Maandag 7 september 20.30 uur (MFC Klarenbeek)

1.	‘Duimen	voor	de	dorpen’,	een	onderzoek	naar	de	vitaliteit	van	de	dorpen	
Klarenbeek, Terwolde, Teuge en Voorst door de rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie van Voorst heeft onderzoek gedaan naar de vitaliteit van 
dorpen in de gemeente Voorst. In het onderzoeksrapport concludeert de 
rekenkamercommissie dat de leefbaarheid in de gemeente Voorst goed is. De sociale 
en ruimtelijke kwaliteit is in de meeste dorpen hoger dan het landelijk gemiddelde. 
De rekenkamercommissie heeft aanbevelingen opgeschreven hoe de gemeente kan 
zorgen dat de leefbaarheid goed kan blijven.

2. Beantwoording schriftelijke vragen Buitensociëteit en aanvullende vragen 
Na klachten zijn enkele procedures gestart over de Buitensociëteit. Het college heeft 
de gemeenteraad op verschillende momenten hierover geïnformeerd. De fractie 
PvdA-GroenLinks heeft aanvullende vragen gesteld en in deze raadsmededelingen 
geeft het college antwoord.

3. Beantwoording schriftelijke vragen nieuwbouw Aldi en inbreiding 
Op 13 februari 2020 stelde Lijst Arend schriftelijke vragen over de nieuwbouw van 
de Aldi en de inbreiding. Met deze raadsmededeling geeft het college antwoord 
op deze vragen.

4. Wenselijkheid blijverslening 
In de raadsvergadering van 11 november 2019 heeft de gemeenteraad aan het 
college gevraagd om de wenselijkheid van het opzetten van een blijverslening of 
iets vergelijkbaars te onderzoeken. Het college antwoordt in deze raadsmededeling 
dat het niet wenselijk is om een zelfstandige regeling op te zetten, omdat hier geen 

behoefte aan is. Een combinatievorm met andere leningen ligt meer voor de hand. 
Het college zal dit in de toekomst voorleggen aan de gemeenteraad in de vorm van 
een Toekomstbestendig Wonen regeling.

Woensdag 9 september 18.00 uur (MFC Klarenbeek)

1. Programma Mobiliteit 2020 – 2030 
Het programma Mobiliteit geeft richting aan toekomstige beslissingen over verkeer 
en vervoer. De insteek van het programma is vernieuwend, omdat verkeer en ver-
voer geen doel op zich zijn, maar een middel om invulling te geven aan de integrale 
doelen en ambities uit de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst.

2. Wijzigen komgrens Voorst op grond van de Wegenverkeerswet
Tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten om 
de komgrens ter hoogte van camping De Adelaar in Voorst niet te verplaatsen. Het 
college stelt nu voor om dit te heroverwegen en de komgrens wel te verplaatsen. 
 
Woensdag 9 september 20.30 uur (MFC Klarenbeek)

1. Programma Groen 2020 t/m 2025 
Het programma Groen is een uitwerking van de Ruimtelijke Toekomstvisie en de 
Omgevingsagenda. Het programma Groen bevat naast de visie op de gemeentelijke 
groentaken ook de ambities op biodiversiteit, leefbaarheid en duurzaamheid. 

2. Bestuurlijke deelname in de stichting Dutch Electric Aviation Centre (DEAC) 
De stichting DEAC, eind vorig jaar opgericht, wil de ontwikkeling van elektrisch 
vliegen bevorderen. Het college wil in het bestuur gaan zitten vanwege de 
economische belangen van, en rond de luchthaven Teuge en het belang van de 
verduurzaming van de luchtvaart, waaronder die in Teuge. 

3. Evaluatieopdracht Nota Vitaal Voorst, beleid voor volksgezondheid, 
sport en bewegen
Het college biedt een plan aan met daarin het voorstel van het college voor de  
evaluatie van het beleid voor volksgezondheid, sport en bewegen. Later worden dan 
de uitkomsten van deze evaluatie voorgelegd en daarna gaat het college aan de slag 
met nieuw beleid voor volksgezondheid, sport en bewegen. 

Informatie
Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten kunt u inzien 
op voorst.raadsinformatie.nl  of via de (gratis) app Politiek Archief (voor tablet 
computers). 

Als u met uw smartphone of tablet deze QR-code scant komt u direct bij de 
vergaderstukken van de ronde-tafelgesprekken van maandag 7 september 2020. 

Als u met uw smartphone of tablet deze QR-code scant komt u direct bij de 
vergaderstukken van de ronde-tafelgesprekken van woensdag 9 september 2020.

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: raad@voorst.nl , Postbus 
9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst. 

Vergaderingen en bijeenkomsten
Voor het eerst sinds Corona uitbrak houdt de gemeenteraad weer fysieke vergaderin-
gen. En uiteraard houden we ons aan de maatregelen die landelijk en regionaal gelden.  

maandag 7 september 18.00 uur ronde-tafelgesprekken MFC (Bosweg 14, 
  Klarenbeek)
woensdag 9 september 18.00 uur ronde-tafelgesprekken MFC (Bosweg 14, 
  Klarenbeek)
maandag 21 september 19.30 uur raadsvergadering MFC (Bosweg 14, 
  Klarenbeek)
woensdag 23 september 19.30 uur raadsvergadering MFC (Bosweg 14, 
  Klarenbeek) 



voorstwijzer
Graag uw aandacht 
Let alstublieft op het afwijkende aanvangstijdstip bij de ronde-tafelgesprekken 
en de afwijkende vergaderlocatie bij alle vergaderingen.
In verband met de corona-maatregelen kunnen we een maximaal aantal bezoekers 
per vergadering toelaten. Daarom moet u zich altijd van te voren per agendapunt 
aanmelden via raad@voorst.nl. Voor deze ronde-tafelgesprekken is de deadline 
4	september	12.00	uur.	Daarna	ontvangt	u	een	nadere	instructie	van	de	griffie.

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfractie:  
voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling  
■	 Robert	Bosch,	fractievoorzitter	Gemeente	Belangen,	r.bosch@voorst.nl	/	
 06-55 53 21 13
■	 Gerrit	Schimmel,	fractievoorzitter	VVD-Liberaal2000,	g.schimmel@voorst.nl	/	

06-22 37 82 24
■	 Bert	Visser,	fractievoorzitter	PvdA-GroenLinks,	b.visser@voorst.nl	/	
 06-53 87 71 61
■	 Veronique	Groothuis	-	Beijer,	fractievoorzitter	CDA,	v.groothuis@voorst.nl	/	

06-15 49 44 90
■	 Paul	Jonkman,	fractievoorzitter	D66,	p.jonkman@voorst.nl	

■	 Arend	Jansen,	fractievoorzitter	Lijst	Arend,	a.jansen@voorst.nl	/	
 06-50 66 66 01
■	 Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, m.suelmann@voorst.nl / 
 06-37 31 54 22

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

E-mail service raadsstukken
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur 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.

Voorst gaat voor Rookvrije Speellocaties 

In de gemeente Voorst moeten 
kinderen gezond kunnen op-
groeien. Dit bereiken we onder 
andere door kinderen te bescher-
men tegen meeroken. Daarom 
startte de gemeente in 2019 
een lokale publieksactie en sloot 
daarmee aan op de landelijke 
campagne Rookvrije Generatie. De 
gemeente steunt initiatieven van 
inwoners voor rookvrij opgroeien 
en stelt daarvoor borden van de 
Rookvrije Generatie beschikbaar. 
Steeds meer mensen zijn zich er-
van bewust dat rookvrije plekken 
helpen om kinderen gezond te la-
ten opgroeien. Veel organisaties, 
bedrijven en verenigingen sluiten 
zich hierbij aan. Dat blijkt ook uit 
een onderzoek van de Gezond-
heidsfondsen voor Rookvrij, dat 
in augustus werd gepubliceerd. 

Alle schoolterreinen rookvrij
Sinds 1 augustus zijn alle school-
terreinen in Nederland rookvrij. 
Maar op veel speel- en sport-
plekken is het nog steeds mo-
gelijk om te roken. Steeds meer 
mensen ondersteunen het ini-
tiatief om speellocaties rookvrij 
te maken. In 2015 was dat nog 
65% van de ondervraagden, nu 
is dat percentage gestegen naar 
91 procent. Voor sportterreinen 
is het percentage in een paar 
jaar gestegen van 81 naar 87. 
Voor de gemeente Voorst is dit 
een duidelijk signaal om nu door 
te pakken en ook alle openbare 
speellocaties rookvrij te maken. 

Bord Rookvrije Generatie 
De openbare speellocaties in 
onze gemeente zijn in het be-

heer en onderhoud van de ge-
meente Voorst. Daarnaast zijn er 
enkele speeltuinverenigingen en 
buurtbewoners die zelf onder-
houd plegen. Binnenkort hangt 
de gemeente bij elke openbare 
speellocatie een bord van de 
Rookvrije Generatie op. Rookvrij 
kunnen opgroeien: dat gunnen 
we onze kinderen allemaal! 

Kent u een sportclub die nog niet 
rookvrij is? Iedereen heeft online 
op rookvrij.nl de mogelijkheid 
om een sportclub voor te dragen 
om deze rookvrij te maken. 

Reageren?
Reageren? Een vraag stellen? 
Een initiatief voordragen? Of 
wilt u namens uw vereniging 
of organisatie meer weten over 
mogelijkheden om kinderen ge-
zond te laten opgroeien? Mail 
naar nix18@voorst.nl of bel met  
Robert Horstink, adviseur gezon-
de leefstijl: 06-50 43 86 59. Voor 
de speellocaties neemt u contact 
op met Ingrid de Croon, adviseur 
sport en bewegen: 
06-11 48 20 93.

Samen met u kijken we hoe we 
uw reactie, vraag of initiatief op-
pakken.  ■

Toch een Opschoondag op 19 september!

De jaarlijkse Landelijke Op-
schoondag kon in maart niet 
doorgaan vanwege corona. Op 
zaterdag 19 september wordt het 
nu alsnog gehouden. 

Samen zwerfafval opruimen
Tijdens Landelijke Opschoondag 
gaan vrijwilligers in het hele land 
de straat op om samen zwerfaf-
val op te ruimen. Verenigingen, 
buurten en bewoners zetten zich 
samen in voor een omgeving 
zonder zwerfafval. De gemeente 
Voorst stelt gratis het benodigde 
materiaal voor het opruimen be-
schikbaar, haalt de volle zakken 
op en stelt een kleine vergoeding 

van € 5 per volle zak (maximaal  
€ 50 per groep) beschikbaar.

Aanmelden
Iedereen kan zich opgeven bij de 
gemeente om samen zwerfafval 
op te ruimen. Bijvoorbeeld sa-
men met de buurt, sportvereni-
ging of gezin. Het is een goede 
aanleiding om samen te werken. 
En een bijdrage te verdienen voor 
bijvoorbeeld een teamuitje of iets 
anders. En de buurt of omgeving 
wordt weer een stukje schoner 
en mooier!  Wilt u de handen uit 
de mouwen steken? Alleen of sa-
men met uw buren of clubleden? 
Meldt u dan voor 11 september 

aan door een mail te sturen naar 
opschoondag@voorst.nl   ■

#verspillingsvrij: goed omgaan met 
houdbaarheidsdatum

Kent	u	het	verschil	tussen	‘Ten	
minste	 Houdbaar	 Tot’	 (THT)	
en	 ‘Te	Gebruiken	Tot’	 (TGT)?	
Samen kunnen we voedselver-
spilling voorkomen door goed 
om te gaan met de houdbaar-
heidsdatum. Daarom start de 
stichting Samen Tegen Voed-
selverspilling een campagne om 
meer Nederlanders het verschil 
tussen beide datums duidelijk 
te maken. 

Ten minste houdbaar tot
Ten minste houdbaar tot-da-
tum (THT) zegt iets over de 
kwaliteit van het product en 
staat op verpakkingen van pro-
ducten die niet snel bederven, 
zoals	koffie,	melk	en	pasta.	Tot	
de THT-datum garandeert de 
fabrikant een smaakvol pro-
duct. Als de THT-datum ver-
streken is, is het product vaak 
nog prima te eten. Hoe weet u 
dat? Door uw zintuigen te ge-
bruiken en te kijken, ruiken en 
proeven. Als melk niet zuur 
ruikt of klontert, is het gewoon 
te drinken. En pasta of rijst is 
na het vestrijken van de THT-
datum vaak nog nét zo lekker 
als daarvoor. 

Te gebruiken tot
Te gebruiken tot-datum  (TGT) 
staat op verpakkingen van erg 
bederfelijke producten, zoals 
rauwe kip, versgeperst vruch-
tensap en voorgesneden groen-
ten. De TGT-datum is de laatste 
dag waarop het product nog vei-
lig te eten of te drinken is. Daar-
na kunt u er ziek van worden.  
Deze producten moeten dus 
vóór of op de TGT-datum ge-
bruikt worden. Door het product 
in te vriezen is het wel langer te 
bewaren. Het is belangrijk om 
dit vóór of op de TGT-datum te 
doen. Zo voorkomt u verspilling.

Nederland steeds meer 
#verspillingsvrij
Kortom, bij Ten minste houd-
baar tot geldt: kijk, ruik en proef 
na de datum. Bij Te gebruiken 
tot geldt: gebruik of vries in 
vóór of op de datum. Als ie-
dereen op deze manier met 
houdbaarheidsdatums omgaat, 
wordt Nederland steeds meer 
#verspillingsvrij.

Meer informatie en tips om 
voedselverspilling te voorko-
men: verspillingsvrij.nl  ■



voorstwijzer
De	gemeente	Voorst	geeft	dagelijks	op	overheid.nl	alle	officiële	bekendmakingen/publicaties	in	elektronische	vorm	volledig	
weer. 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 24 augustus 2020 tot en met 
vrijdag 28 augustus 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 36: 02-09-2020

Meer informatie
Wilt u meer weten over een 
bekendmaking/publicatie? Kijk 
dan op overheid.nl 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. Wij hel-
pen u graag!

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of 
de officiële bekendmakingen van 
de gemeente Voorst inzien? Dat is 
mogelijk op overheid.nl en in de 
app van 'Over uw buurt'. 

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-mail-
service of de app downloaden. 
Met enkele stappen schrijft u zich 
in. U ontvangt dan dagelijks per 
e-mail een overzicht van beslui-
ten en andere berichten die on-
der meer gemeenten, provincies 
en waterschappen via overheid.
nl publiceren. U stelt het type be-
richt in en van welke organisatie 
u deze berichten wilt ontvangen. 
Daarbij is het ook mogelijk een 
afstand ten opzichte van uw adres 
aan te geven. U krijgt dan bericht 

over de actuele locatiegebonden 
bekendmakingen/publicaties 
binnen de door u aangegeven 
afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Door de corona-uitbraak behan-
delen wij bouwplannen zoveel 
mogelijk digitaal. De agenda (met 
daarin de lijst met te behande-
len bouwplannen) maken we op 

voorst.nl bekend.

Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Door de corona-uit-
braak kunt u daar helaas tijde-
lijk niet bij aanwezig zijn. Een 
telefonische toelichting geven 
mag natuurlijk wel.

Houd er als derde belang-
hebbende rekening mee dat 
een ingediend bouwplan al 
behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

Deventerweg 20 in Voorst L. Dussel
K. Hesterman; 
aanspreeknaam Dussel
D.G. Dussel
J.G. Dussel

Besluit genomen Z-20-02622_2020-51546

Rembrandtstraat 8 in Twello M.J.C. Wolters
D. van de Nes

Besluit genomen Z-20-07071_2020-51754

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Dorpsplein in Twello Vossenjacht en fotospeurtocht: uitgesteld tot 21 oktober 2020 
(gewijzigde datum)

Melding ontvangen BW-2020-0118

Recreatiegebied Bussloo End of summer event op 5 en 6 september 2020 Melding ontvangen BW-2020-0105

Zandwal 1 in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
18-08-20

Z-20-07127_2020-51142

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelder-
land 21 augustus 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-51660

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Broodakker 47 in Twello Realiseren gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2020-0011

Milieumelding

Koperdijk 4 in Klarenbeek Plaatsen windmolen Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000937

Withagenweg 40B in Wilp Plaatsen dieseltank Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000948

Omgevingsvergunning

de Bommerij 9 in Twello Aanpassen bestaand kozijn in voorgevel Aanvraag ontvangen SXO-2020-0518

Duistervoordseweg 66 in Twello Kappen esdoorn Aanvraag ontvangen SXO-2020-0523

Jupiter 68 in Twello Bouwen veranda (wijzigingsaanvraag op Z-HZ_WABO-2015-139) Vergunning verleend SXO-2020-0412

Klarenbeekseweg naast nr. 38 in Voorst Uitbreiden functieaanduiding met ‘sierteelt’ Aanvraag ontvangen SXO-2020-0527

Melkakkerweg 12, 14, 16 en 18 in Wilp In gebruik nemen twee woon-zorgvoorzieningen voor intensieve 
begeleiding (IB3 en IB4)

Ontwerpvergunning SXO-2020-0156

Rijksstraatweg 20A in Voorst Herbouwen opslagloods Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0416

Westererf kavel 10 (NBK B 2193) in Nij-
broek

Bouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0361

Westererf kavel 9 (NBK B 2193) in Nij-
broek

Bouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0366

Zeedijk 23 in Nijbroek Realiseren inrit Aanvraag ontvangen SXO-2020-0517

Sloopmelding

Dijkhuizenweg 20 in Nijbroek Afvoeren asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2020-0528

Hoofdweg 22 in Klarenbeek Verwijderen asbest dakbedekking aanbouw Melding ontvangen SXO-2020-0520

Oude Rijksstraatweg 6 in Twello Verwijderen asbesthoudende dakplaten schuur Melding ontvangen SXO-2020-0522

Prinses Marijkestraat 24 in Twello Verwijderen asbest dakbedekking en toebehoren schuur Melding ontvangen SXO-2020-0531

Prinses Marijkestraat 26 in Twello Verwijderen asbest dakbedekking en toebehoren schuur Melding ontvangen SXO-2020-0532

Rozendaalseweg 14 in Terwolde Verwijderen asbest dakbeschot en asbesthoudende materialen 
schoorsteenkanaal

Melding ontvangen SXO-2020-0524

Stationsstraat 30 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen vogelkooien Melding ontvangen SXO-2020-0529

Zeedijk 23 in Nijbroek Asbest saneren en slopen bijgebouwen Melding ontvangen SXO-2020-0526

Zonnenbergstraat 48 in Wilp Saneren asbest en slopen twee schuurtjes Melding ontvangen SXO-2020-0533

Tijdelijke verkeersmaatregel

Dorpsplein in Twello Vossenjacht en fotospeurtocht: uitgesteld tot 21 oktober 2020 
(gewijzigde datum)

Melding ontvangen BW-2020-0118
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Kom alleen naar de markt, doe gericht uw 
boodschappen
Voorzorgsmaatregelen weekmarkt in Twello 

Voor het bezoeken van de we-
kelijkse markt vragen we u om 
zoveel mogelijk alleen te komen. 
Dit is in het belang van uw eigen 
gezondheid en van die van uw 
medemens. 

Verder is de markt in Twello nog 
steeds eenrichtingsverkeer. Er 
hangen bordjes bij de ingangen 
om de wandelrichting aan te ge-
ven. Dit is altijd met de klok mee. 
Op deze manier is het gemakke-
lijker om een veilige afstand van 
elkaar te houden. 

Een andere maatregel is het slui-
ten van het openbaar toilet bij de 
markt voor publiek. 

Hiernaast gelden de bekende 
maatregelen:

▪	 Betaal	zoveel	mogelijk	con-
tactloos (met pinpas, smart-
watch of mobiele telefoon)

▪	 Ga	niet	in	groepjes	bij	elkaar	
staan

▪	 Eet	niets	ter	plaatse	
▪	 Blijf	 thuis	 als	 u	 verkouden	

bent, koorts hebt of griep 
hebt

▪	 Gebruik	papieren	zakdoekjes
▪	 Nies	in	uw	elleboog

Actuele informatie over de week-
markt: voorst.nl  ■

Voorkom verspilling, laat uw fruit versappen

U heeft het vast wel eens gezien, 
een tafel met zakjes of kistjes 
fruit langs de weg. Of meege-
maakt dat een collega vraagt of 
er iemand een zakje fruit wil? 
Tijdens de nazomer en herfst is 
er	 veel	 fruit	 in	 de	 IJsselstreek.	
En veel van dat fruit wordt niet 
benut. Fruit is voedsel en er zijn 
verschillende manieren om het 
te gebruiken. Bijvoorbeeld door 
er sap van te persen of er cider 
van te maken. Goede mogelijk-
heden om langer van het fruit te 
genieten en voedselverspilling 
te voorkomen! Gemeente Voorst 
wil graag het duurzaam oogsten, 
verwerken en regionaal afzetten 
van hoogstamfruit ondersteunen 
in samenwerking met de stichting 
IJsselboomgaarden.	

Hoogstamfruit
Hoogstamboomgaarden vorm-
den een eeuw lang een belangrijk 
onderdeel van het boerenbedrijf 
in	de	 IJsselstreek.	Tussen	1950	
en 1970 zijn er veel hoogstam-
boomgaarden verdwenen om-
dat ze weinig geld opleverden. 

Maar de hoogstamfruitboom is 
gelukkig weer terug in het land-
schap! Vooral bij particulieren in 
het buitengebied zijn de laatste 
25 jaar hoogstamboomgaarden 
aangeplant om de biodiversiteit 
te stimuleren. Gemeenten en 
provincies hebben deze aanplant 
ondersteund en ondertussen 
staan er weer duizenden hoog-
stamfruitbomen. Fruitbomen ge-
ven met het ouder worden steeds 
meer fruit, oplopend tot wel 100 
kg per boom per jaar. En van al 
dat fruit kunnen we heerlijk fruit-
sap maken. 

Hoe laat ik mijn fruit per-
sen tot sap?
Heerlijke fruitsap van eigen bo-
dem! De Sappers staan binnen-
kort weer klaar om uw fruit tot 
de mooiste sapjes te verwerken. 
Ze wassen, snijden en persen uw 
oogst. Kort pasteuriseren zorgt 
ervoor dat het sap nog minstens 
een jaar houdbaar blijft. Het wordt 
verpakt in een handige saptap. 
Vanaf 75 kilo kunt u uw eigen 
fruit laten persen. Schrijf u op  

persdagen.desappers.nl hiervoor 
in. Zes grote of acht kleine ap-
pels	is	ongeveer	1	kilo.	Een	flinke	
wasmand vol maakt 25 kilo. 

Happy hour
Als u minder dan 75 kilo fruit 
heeft is het met minimaal 10 kg 
fruit mogelijk om mee te doen 
met	een	‘happy	hour’.	Uw	oogst	
wordt dan samen met het fruit 
van andere inschrijvers geperst. 

Persen in Voorst en Twello
Doet u ook mee om straks lekker 
te genieten van uw eigen houd-
bare sap? De persen staan op de 
volgende data paraat op het erf 
van familie Wassink in Voorst en 
bij Hof van Twello: 9, 23 sep-
tember en 7 oktober Boerderij 
de Kolke, 13 september Hof van 
Twello
Kijk op persdagen.desappers.nl 
voor meer informatie, inschrijven 
en tijden. 

Geen fruitbomen maar wel 
zin om te plukken
Heeft u zelf geen fruitgaard maar 
wel zin om fruit te plukken? Of 
beschikt u over een pluklocatie 
maar is het voor u niet moge-
lijk om zelf te plukken en heeft 
u hier hulp bij nodig? Stuur dan 
een mailbericht naar duurzaam@
voorst.nl dan probeert de ge-
meente vrijblijvend mensen met 
elkaar in contact te brengen.

Stichting	IJsselboomgaar-
den
De	stichting	IJsselboomgaarden	is	
op 9 november 2007 opgericht en 
is gevestigd te Deventer. Het doel 
van de stichting is het duurzaam 
behouden van hoogstamfruit-
boomgaarden	in	de	 IJsselstreek,	
door eigenaren en beheerders 
met raad en daad te ondersteunen 
en verder alles te ondernemen om 
het behoud te bevorderen. Kijk op 
ijsselboomgaarden.nl voor meer 
informatie.  ■

We helpen u graag, maak wel eerst een afspraak
Onze openingstijden zijn anders en we werken alleen op afspraak 

De openingstijden van het gemeen-
tehuis zijn aangepast. We zijn al-
leen op afspraak geopend. Dit is 
nodig om verspreiding van het co-
ronavirus te voorkomen. Telefo-
nisch zijn we gewoon bereikbaar. 
Bel ons eerst als u langs wilt ko-
men, zodat we een afspraak kun-
nen maken. Zonder afspraak naar 
het gemeentehuis gaan heeft geen 
zin. De medewerkers mogen u dan 
niet helpen. 

Regel het online op voorst.nl
Veel producten kunt u online 
op voorst.nl regelen. Verloopt 
uw product binnen twee weken? 
Of is het absoluut noodzake-
lijk dat u in persoon langskomt 
om een product aan te vragen? 
Maak dan eerst telefonisch een 
afspraak met ons. We maken 
dan ook meteen een afspraak 
met u voor het ophalen van het 
document. Inwoners kunnen nu 
ook voor een aantal producten 
zelf digitaal op voorst.nl een 
afspraak maken met de ge-
meente. Bijvoorbeeld voor het 

aanvragen van een paspoort of 
rijbewijs.

Frontoffice	CJG	en	MN-
Voorst
Ook	de	frontoffice	van	het	Maat-
schappelijk Netwerk Voorst (MN-
Voorst)	en	het	Centrum	voor	Jeugd	
en	Gezin	(CJG)	in	het	Kulturhus	is	
alleen op afspraak geopend. Bel 
eerst als u langs wilt komen. Zon-
der afspraak naar het Kulturhus 
gaan heeft geen zin, omdat de 
medewerkers u dan niet mogen 
helpen.	De	 frontoffice	 is	 telefo-
nisch gewoon bereikbaar. 

Heeft u een vraag aan de gemeen-
te,	het	CJG	of	het	MNV?	Bel	dan	
met een van onze nummers. 

Algemeen telefoonnummer ge-
meente Voorst: 0571 - 27 99 11

Telefoonnummer	frontoffice	MNV:	
0571 - 74 51 11

Telefoonnummer	frontoffice	CJG:	
0571 - 74 51 50  ■
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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 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

Oproep voor gezinnen:

Doe	mee	met	‘Junior	Energiecoach’

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Thuis zo leuk en zo gemakkelijk 
mogelijk energie besparen? Doe 
mee	met	‘Junior	Energiecoach’,	
een leuk en leerzaam spel voor 
gezinnen om thuis energie te 
besparen. In de gemeente Voorst 
kunnen 50 gezinnen gratis hier-
aan meedoen. 

Met energie kun je lachen
Doel	 van	 het	 Junior	 Energie-
coachspel is een schoner milieu 
en een vollere portemonnee. 
Deelnemende gezinnen krijgen 

meer inzicht in de mogelijkhe-
den om thuis gemakkelijk ener-
gie te besparen. Het spel start op 
3 oktober en duurt vijf weken. 
Elke week staat in het teken van 
een andere opdracht. Het is een 
project voor en door het hele ge-
zin,	waarbij	Junior	Energiecoach	
gelooft in het kind als motor 
voor energiebesparing. Kinderen 
(ongeveer 7-12 jaar) en ouders 
spelen	met	Junior	Energiecoach	
on-	en	offline	een	spel	met	leu-
ke, leerzame opdrachten, puz-

zels, experimenten en winacties. 
Kennis en bewustwording over 
energie nemen toe. Het motto is: 
met energie kun je lachen!

Lampenjacht en stekker-
expeditie
In het spel komen wekelijks 
speciale	 Junior	 Energiecoach-
filmpjes van Varkentje Rund 
(bekend van Het Klokhuis) on-
line. Deze gaan vergezeld van 
leuke en geheime opdrachten, 
winacties, interessante weetjes 

en spellen. Wie durft mee op 
lampenjacht of stekkerexpedi-
tie?	Kinderen	worden	echte	Ju-
nior Energiecoaches. 

Gratis meedoen
In de gemeente Voorst kunnen 
50 gezinnen gratis meedoen. 
Op juniorenergiecoach.nl staat 
meer informatie en kunt u zich 
tot en met 27 september 2020 
als gezin aanmelden. Doe mee, 
voor een schoner milieu en vol-
lere portemonnee.  ■


