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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 
Wilt u uw stem laten horen? U kunt dan de raadsfracties benaderen, meepraten in de ronde-tafelge-
sprekken of een brief of e-mail sturen aan de gemeenteraad: raad@voorst.nl , Postbus 9000, 7390 
HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten
maandag 16 maart 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello (Hietweideweg 20)
maandag 23 maart 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello (Hietweideweg 20)
maandag 6 april 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello (Hietweideweg 20)

Informatie
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier Bernadette Jansen: 0571-27 92 17, de 
locogriffier Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87 of rechtstreeks met de raadsfracties 
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
■ Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl / 06-53 67 85 62
■ 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 dan 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. 

Snelweg A1, IJssel en luchtruim dicht tijdens ruiming V1 

De Explosieven Opruimings-
dienst Defensie (EOD) ruimt zon-
dag 8 maart de V1 die is gevon-
den naast de A1 tussen Deventer 
en Wilp. Om ervoor te zorgen dat 
deze ruiming veilig kan gebeu-
ren, gelden er deze dag diverse 
veiligheidsmaatregelen. 

Bij werkzaamheden voor de ver-
breding van de A1 werden vorig 
jaar de resten van een V1 ge-
vonden. De V1 is een onbemand 

straalvliegtuig met springstof, 
dat veelvuldig is gebruikt tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. 
De EOD verwijdert op 8 maart 
de ontstekingsmechanismen en 
deelt vervolgens de springstof 
van 935 kilo in kleinere stuk-
ken op. De springstof wordt af-
gevoerd en op een later tijdstip 
vernietigd. 

Ontruiming omwonenden 
Voor de veiligheid van de inwo-

ners, de EOD medewerkers en 
de hulpdiensten, wordt tijdens 
de werkzaamheden een gebied 
ontruimd van 1400 meter rond-
om de V1. De inwoners die hun 
huis moeten verlaten, zijn hier-
over per brief geïnformeerd. Ook 
is het luchtruim deels gesloten 
en de scheepvaart over de IJssel 
stilgelegd. 

Wegafsluitingen en hinder 
De A1 is op 8 maart tussen Twel-
lo en Deventer in beide richtin-
gen dicht. Ook meerdere lokale 
wegen worden afgesloten, ver-
keer wordt omgeleid. Op 
www.vananaarbeter.nl staat ac-
tuele informatie over de afslui-
ting van de A1. Actuele informa-
tie over de lokale wegen vindt u 
op www.bereikbaargelderland.nl. 
Kijk voor alle informatie over de 
V1 op www.deventer.nl/vondst. 
U kunt ook bellen met de ge-
meente Deventer via 14 0570.  ■

Nieuwe werkwijze inzien bouwdossiers 

Een bouwdossier of omgevings-
vergunning van een pand, gebouw 
of perceel is bij de gemeente in 
te zien. Met de tijdelijke verhui-
zing naar de Hietweideweg 20 in 
Twello is ons archief niet meer in 

hetzelfde pand aanwezig en zijn 
de dossiers dus niet direct be-
schikbaar voor inzage. Wilt u een 
bouwdossier inzien? Zorg dan dat 
u tijdig de inzage aanvraagt bij de 
gemeente: stuur een e-mail naar 

bouwdossier@voorst.nl , of bel 
0571-27 93 35. Het bouwdos-
sier ligt dan na drie werkdagen 
klaar voor inzage in het tijdelijke 
gemeentehuis aan de Hietweide-
weg 20 in Twello.  ■

Gemeente tijdelijk in voormalig Veluws 
College (en Kulturhus)

Vanaf 2 maart 2020 is de ge-
meente, het politiesteunpunt en 
de Cleantech Regio tijdelijk ge-
huisvest in de oudbouw Veluws 
College, Hietweideweg 20 in 
Twello. De medewerkers van het 
sociaal domein verhuisden al eer-
der dit jaar naar het Kulturhus, 
Jachtlustplein 11 in Twello. 

Tijdelijke verhuizing
Aanleiding voor de verhuizing zijn 
de werkzaamheden voor de reno-
vatie van het gemeentehuis aan 
de H.W. Iordensweg 17 in Twello. 
De gemeente vindt het belangrijk 
dat de dienstverlening aan haar 
inwoners ook tijdens de verbou-
wing van het gemeentehuis goed 
op peil blijft. Daarom is gezocht 
naar een passende tijdelijke huis-
vesting in Twello. 
Voor het sociaal domein is die ge-
vonden in het Kulturhus. Inwoners 
kunnen hier terecht voor bijvoor-
beeld het aanvragen van een uit-
kering of als zij een medewerker 
van werk en inkomen of onderwijs 
willen spreken. 
Voor alle andere vragen zijn in-
woners nu welkom in het tijde-
lijke gemeentehuis aan de Hiet-
weideweg 20. De medewerkers, 
het college van burgemeester en 
wethouders, en de raad zijn hier 
tijdelijk werkzaam in de oudbouw 
Veluws College. Wilt u langs ko-
men? Dan is het prettig als u van 
tevoren telefonisch via 0571-27 
99 11 een afspraak maakt. De 
parkeermogelijkheden staan met 

borden aangegeven. 
Naar verwachting zijn de werk-
zaamheden aan het gemeente-
huis in maart 2022 afgerond en 
dan verhuizen alle medewer-
kers terug naar het vernieuwde 
gemeentehuis. 

Contact
Bezoekadres tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX Twello
0571-27 99 11
Openingstijden Burgerzaken:
maandag 8.30 - 14.00 uur en 
17.00 - 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 14.00 
uur
Afhalen paspoorten, ID-kaarten 
en rijbewijzen:
maandag 8.30 - 20.00 uur
dinsdag t/m donderdag 8.30 - 
16.00 uur
vrijdag 8.30 - 14.00 uur
Openingstijden overige afdelin-
gen gemeentehuis:
maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.15 
uur
Bezoekadres tijdelijke locatie 2:
Sociaal Cultureel Centrum 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW Twello 
0571-74 51 11
Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 08.30 – 
12.30 uur
Postadres (blijft ongewijzigd):
Postbus 9000
7390 HA  TWELLO  ■

KCA inzameling voortaan bij Sportpark 
Zuiderlaan
Vanaf vrijdag 13 maart 2020 is 
de gratis KCA inzameling op een 
andere plek, namelijk het par-
keerterrein van Sportpark Zui-
derlaan, Zuiderlaan 5 in Twello. 
De tijd blijft ongewijzigd: van 
15.00 uur tot 18.00 uur. 

Voortaan alleen KCA
De inzameling van KCA is elke 
tweede vrijdag van de maand in 
Twello. Let wel, deze inzameling 
is alleen voor KCA. De inzameling 
van recyclebaar afval is voortaan 
op de Recyclepleinen van Circu-
lus Berkel. Bijvoorbeeld op het 

nieuwe Recycleplein in Deventer, 
vanaf 9 maart aan de Westfa-
lenstraat 5 (tegenover de oude 
locatie). 

Klein chemisch afval
Klein chemisch afval (KCA) is 
huishoudelijk afval waar chemi-
sche stoffen in zitten die scha-
delijk zijn voor de gezondheid en 
het milieu. Bijvoorbeeld batterijen 
en spaarlampen. Circulus-Berkel 
accepteert alleen KCA uit huis-
houdens en heeft geen vergun-
ning voor het innemen van KCA 
afkomstig uit bedrijven.  ■ 



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

Bekendmakingen/
publicaties
Week 10: 04-03-2020

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 inspraakreac-
tie, zienswijze, bezwaarschrift 
of beroepschrift in te dienen. 
En zo ja, tijdens welke periode 
dit kan.

Ziet u de elektronische bekendma-
king/publicatie niet op overheid.nl 
staan? Neem dan gerust contact op 
met de gemeente Voorst: 0571-27 
99 11 of kom langs bij de receptie 
in het gemeentehuis. Wij helpen 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-mailservice of de app downloa-
den. Met enkele stappen schrijft u 
zich in. U ontvangt dan dagelijks 
per e-mail een overzicht van be-
sluiten en andere berichten die on-
der meer gemeenten, provincies 
en waterschappen via overheid.nl 
publiceren. U stelt het type bericht 
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 bekend-

makingen/publicaties binnen de 
door u aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Iedere maandag is er een mandaat-
vergadering van de welstands-
commissie in het gemeentehuis 
in Twello (Hietweideweg 20). De 
vergadering begint om 9.30 uur. 

De agenda (met daarin de lijst met 
te behandelen bouwplannen) ma-

ken wij bekend op 
www.voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering open-
baar. Wilt u hierbij aanwezig zijn? 
Dan horen wij dat graag van u. 

Houd er als derde belangheb-
bende rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn in een welstandsvergadering.

De balie VROM is op werkdagen 
geopend van 8.30 uur tot 12.15 
uur, 0571-27 93 35.

Adres/Locatie Onderwerp Status/datum Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Oysedwarsweg 5 en Hombrakensepad 7 in Wilp Verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend Z-20-00523_2020-09661

Recreatieterrein Bussloo, Weerdseweg in Wilp en 
rijroute in dorpen gemeente Voorst

Herdenking Cannonshot Vergunning verleend Z-20-01949_2020-13373

Schakerpad 8 in Twello 12-dagen regeling geluidshinder door bezoekersaantal tijdens 
Parktoernooi 2020 Mix & Single op 20 maart 2020 van 20-1 uur

Melding ontvangen BW-2020-0052

Milieumelding

Avervoordseweg 12-12A in Terwolde Wijzigen dierenbestand Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000256

Omgevingsvergunning

Ambonstraat 2 in Teuge Kappen 9 bomen (waarvan 4 douglassparren vergunningvrij) Vergunning verleend SXO-2020-0037

Bandijk 17 in Terwolde Afkorten essenopstand Aanvraag ontvangen SXO-2020-0101

Burgemeester van der Feltzweg 36 en 36A in 
Twello

Verbouwen en uitbreiden bijgebouw Vergunning verleend 
(revisie)

SXO-2019-0081

Dernhorstlaan 24 in Twello Renoveren en uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0098

Deventerweg in Voorst (kad. VOO B 1017) Kappen 3 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0028

Deventerweg in Voorst (kad. VOO C 1276) Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0025

Holtweg 4 in Wilp, langs A1 naar Deventer Aanleggen middenspanningskabel voor zonneakker Aanvraag ontvangen SXO-2020-0096

Hoofdweg in Klarenbeek (kad. VOO G 1637) Kappen 2 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0023

Hoofdweg in Klarenbeek (kad. VOO G 1957) Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0024

Kneuterstraat 42 in Wilp Jaarrond openstellen camping en realiseren van 13  
camperplekken

Vergunning verleend 
(voor het jaarrond 
openstellen verleend 
tot 21-2-2030)

SXO-2020-0061

Kopermolenweg 15 in Klarenbeek Bouwen woning en schuur Vergunning verleend SXO-2019-1229

Kruisdwarsweg 3 in Twello Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0105

Martinusweg 19 in Twello Kappen 4 eikenbomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0091

Molenallee in Wilp (kad. VOO S 97) Kappen 3 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0031

Molenallee in Wilp (kad. WIL C 1643) Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0032

Molenstraat 34A in Twello Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2020-0102

Mr. van Marlestraat 2A in Steenenkamer Uitbreiden bestaande kassen en realiseren entree Vergunning verleend SXO-2020-0047

Nabij Wilpsedijk in Wilp (kad. VOO S 518) Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0029

Rijksstraatweg (kad. VOO K 336), tegenover de 
Halmen 2 in Voorst

Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0022

Rijksstraatweg in Teuge (VOO P 406) Kappen 2 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0021

Rijksstraatweg in Wilp (kad. WIL C 1359) Kappen 3 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0026

Rotonde Rijksstraatweg/Oude Rijksstraatweg/
Oude Wezeveldseweg (kad. VOO P 445) in Twello

Plaatsen reclameborden Aanvraag ontvangen SXO-2020-0104

Wilpsedijk 2 in Wilp Bouwen kistengebouw en stoomgebouw Vergunning verleend SXO-2019-0877

Wilpsedijk 2 in Wilp Verbouwen droogloods, bouwen serre met veranda en  
overkapping

Vergunning verleend SXO-2019-0879

Zonnenbergstraat 36 in Wilp Bouwen afdak en realiseren wasplaats en dieseltank Vergunning verleend SXO-2019-1124

Zonnenbergstraat 36 in Wilp Wijzigen gebruik gebouw en terrein voor verhuur machines en 
materieel

Vergunning verleend SXO-2019-1138

Sloopmelding

Blériotstraat 48 in Teuge Verwijderen asbesthoudende dak van carport Melding ontvangen SXO-2020-0097

Kortenaerstraat 34 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning en berging Melding ontvangen SXO-2020-0094
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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

Openingstijden publiekszaken:
ma. 8.30-14.00 uur en 17.00-20.00 uur
di. t/m vrij. 8.30-14.00 uur
Afhalen paspoort/ID-kaart/rijbewijs
ma. 8.30-20.00 uur 
di. t/m do. 8.30-16.00 uur
vrij. 8.30-14.00 uur
Overige afdelingen:
ma. t/m vrij. 8.30-12.15 uur

Openingstijden 
ma. t/m vrij. 8.30-12.30 uur

Tijdelijke locatie 2:
Sociaal domein 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW  TWELLO 
0571-74 51 11

Bescherm jezelf en anderen met een vaccinatie

Jeugdigen in de gemeente Voorst 
die dit jaar 9 zijn, of worden 
krijgen een uitnodiging om een 
vaccinatie tegen BMR/DTP te ha-
len. Jongeren de dit jaar 14 zijn 
of worden krijgen een uitnodi-
ging om een vaccinatie tegen 
meningokokken ACWY te halen. 
En meisjes die dit jaar 13 zijn of 
worden krijgen een uitnodiging 
om een vaccinatie tegen HPV 
te halen. De gemeentelijke ge-
zondheidsdienst (GGD Noord- en 
Oost-Gelderland) voert de vac-
cinaties uit.

Herhalingsoproep
Meisjes uit verschillende geboor-
tejaren die nog geen vaccinatie 
tegen HPV gehaald hebben, krij-
gen een herhalingsoproep om 
deze alsnog te halen. Ook jon-
geren uit verschillende geboor-
tejaren die de vaccinatie tegen 
meningokokken ACWY nog niet 

gehaald hebben, krijgen een 
herhalingsoproep. 

Vaccinatie gemist
Jongeren onder de 18 jaar die een 
vaccinatie gemist hebben en deze 
alsnog willen halen kunnen bel-
len met Jeugdgezondheid van de 
GGD. 

Waar en wanneer
De vaccinaties zijn op donderdag 
5 maart:

BMR/DTP en HPV van 13.30 - 
17.00 uur
Meningokokken (ACWY) van 
17.45 -19.30 uur

Locatie: Sporthal Jachtlust, Jacht-
lustplein 11 in Twello.

Besmettelijke infectieziektes
Een vaccinatie beschermt tegen 
ernstige en besmettelijke infec-

tieziektes. Veel van deze ziektes, 
zoals bof en difterie, komen nu 
bijna niet meer voor. Met een vac-
cinatie beschermt u niet alleen 
uzelf maar ook anderen. Bijvoor-
beeld ernstig zieken en baby’s die 
(nog) niet gevaccineerd kunnen 
worden. Zo zorgen we er samen 
voor dat infectieziekten geen kans 
krijgen in Nederland.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer 
informatie over vaccineren? Kijk 
op rijksvaccinatieprogramma.
nl voor betrouwbare informatie 
over vaccineren en de afzon-
derlijke vaccinaties. Of bel met 
Jeugdgezondheid (voor 4-18 ja-
rigen) van de GGD: 088 - 443 31 
00 (elke werkdag 8.00 tot 12.00 
uur). Met vragen over vaccinaties 
voor kinderen van 0-4 jaar belt 
u Jeugdgezondheidszorg Verian: 
088 - 126 31 26.  ■

Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Binnenkort vindt er in de gemeente 
Voorst onderzoek in de ondergrond 
plaats voor aardwarmte. Mogelijke 
weersomstandigheden kunnen van 
invloed zijn op de planning. Het 
onderzoek betreft een zogeheten 
seismisch onderzoek en duurt een 
aantal weken. Bewoners en bedrij-
ven in de directe omgeving ont-
vangen hierover een brief aan huis 
namens SCAN. Zij coördineren dit 
landelijke, seismisch onderzoek 
in opdracht van de Rijksoverheid 
(het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat). Het SCAN-
programma wordt uitgevoerd door 
Energie Beheer Nederland (EBN) en 
TNO onder de naam SCAN. EBN is 
hoofduitvoerder van het seismisch 
onderzoek. Via dit onderzoek ver-
zamelt de Rijksoverheid informa-
tie over de ondergrond in geheel 
Nederland om nauwkeuriger in te 
kunnen schatten waar winning van 
aardwarmte in potentie mogelijk is.

Seismisch onderzoek
Bij seismisch onderzoek worden 
geluidsgolven de ondergrond in 
gestuurd om zo de dikte en ligging 
van de onderliggende aardlagen in 
beeld te brengen. Wanneer de ge-
luidsgolven de grond in worden ge-
bracht, kan in de directe omgeving 
een doffe plof te horen zijn. Van 
dichtbij kunnen mogelijk ook lichte 
trillingen worden ervaren (alsof een 
vrachtwagen voorbijrijdt). De bewo-
ners en bedrijven in de directe om-

geving worden altijd voorafgaand 
aan en tijdens de werkzaamheden 
geïnformeerd door SCAN. Het mi-
nisterie van Economische Zaken en 
Klimaat geeft voor het onderzoek 
de benodigde vergunning af.

V1 naast A1 in relatie tot 
seismisch onderzoek
Uiteraard heeft SCAN de planning 
van hun werkzaamheden afgestemd 
met de Explosieven Opruimings-
dienst Defensie (EOD) in verband 
met de geplande ontmanteling van 
de V1-bom naast de A1 (ter hoogte 
van Wilp) op zondag 8 maart a.s.
Kijk voor meer informatie op 
scanaardwarmte.nl 
Heeft u vragen die rechtstreeks te 
maken hebben met de uitvoering 
van de werkzaamheden? Stuur dan 
een e-mail naar info@scanaard-
warmte.nl of bel (24 uur per dag) 
030-23 39 013.  ■

Duurzame energie in de gemeente Voorst en de regio

We moeten allemaal aan de slag 
met de energietransitie. In Pa-
rijs is het internationaal verdrag 
om de klimaatverandering tegen 
te gaan getekend en Nederland 
heeft het klimaatakkoord vast-
gesteld om 49% CO2 reductie 
te realiseren. De regio’s in Ne-
derland zijn nu ieder bezig een 
Regionale Energie Strategie (RES) 
op te stellen; de gemeente Voorst 
is druk in gesprek met haar in-
woners over de grote impact van 
zonnevelden en windmolens. 
Deze inbreng staat in de Voor-
ster Energie Strategie (VES). Maar 
hoe verhouden de VES en de RES 
zich tot elkaar?

Lokaal proces
Om alle ontwikkelingen rondom 
de opwek van duurzame energie 
in goede banen te leiden, zijn we 
in 2019 met de Voorster Ener-
gie Strategie (VES) begonnen. 
We hebben lokale bijeenkomsten 
georganiseerd om samen met de 
inwoners te kijken naar de mo-
gelijkheden en onmogelijkheden 
voor duurzame energie binnen de 
gemeente Voorst. De inbreng van 
de inwoners is nu in de VES naar 
de raad gestuurd. Op 2 maart be-
spreekt de raad de VES tijdens het 
Ronde-tafelgesprek. De raad kan 
uiteindelijk deze inbreng mee-
nemen in haar overwegingen 
rondom de RES. Benieuwd naar 
de VES? Kijk op voorst.nl/ves en 

klik onder Downloads op Voorster 
Energie Strategie 

Regionaal proces
Alle regio’s in Nederland maken 
met hun gemeentes samen een 
eigen Regionale Energie Strategie 
(RES). Hierin staat hoeveel duur-
zame energie die regio gaat op-
wekken. Ook wordt er gezamen-
lijk in de regio nagedacht over de 
locaties, want windmolens zijn 
ook buiten de gemeentegrenzen 
zichtbaar. In maart wordt de con-
cept-RES voor de Cleantech Re-
gio bekend gemaakt en in 2021 
moet er een definitieve RES vast-
gesteld worden. Op dinsdag 17 
maart organiseert de gemeente 
Voorst een informatiebijeen-
komst over de RES. Deze datum 
is nog onder voorbehoud van het 
moment van besluitvorming over 
de RES en daarmee samenhan-
gend het beschikbaar komen van 
de noodzakelijke  stukken. Houd 
de Voorstwijzer in de gaten, wij 
informeren u daar te zijner tijd 
over. De RES wordt op 23 maart 
tijdens een Ronde-tafelgesprek 
besproken met de raad en komt 
op 6 april in de raadsvergadering. 

RES en VES
Binnen het proces van de RES is er 
beperkt ruimte voor inbreng en 
betrokkenheid van inwoners. Via 
de VES is de visie van de inwoners 
van de gemeente Voorst op de 

energietransitie opgehaald. De 
opbrengst van de VES is bruik-
bare en waardevolle informatie 
blijkt uit (ambtelijke en bestuur-
lijke) gesprekken over de RES. 
Ook in de oordeelsvorming rond 
de concept RES kan de raad de 
opbrengst van de VES gebruiken. 
De RES is een regionaal product, 
dat wil zeggen een product van 
zeven gemeenten, 2 waterschap-
pen en de provincie. De RES kan 
daarom op onderdelen afwijken 
van de VES. 

Verder met de VES
Tijdens het proces is in de af-
gelopen maanden duidelijk ge-
worden dat een groeiend deel 
van de inwoners belangstelling 
heeft voor de energietransitie en 
de mogelijke gevolgen daarvan. 
Deze betrokkenheid houden we 
vast, want we gaan verder met 
de VES tot de RES 1.0 in maart 
2021 definitief gemaakt is. De 
VES helpt met het ophalen van 
de opvattingen van de inwoners 
over de RES op dat moment. We 
hopen dat de VES u enthousiast 
maakt en dat u zelf ook aan de 
slag gaat met het opwekken van 
duurzame energie. De opbreng-
sten van de VES benaderen dan 
wel de doelstelling Energieneu-
traal in 2030, maar daarnaast is 
ook de inzet van inwoners zelf 
nodig om in 2030 energieneu-
traal te zijn.  ■

Gratis opfriscursus verkeer voor senioren

Veilig Verkeer Nederland (VVN) or-
ganiseert in maart een opfriscursus 
voor senioren van 65 jaar en ouder 
in de gemeente Voorst. In twee bij-
eenkomsten van twee uur praat een 
gecertificeerde voorlichter van VVN 
de senioren bij over de nieuwste 
ontwikkelingen. Dit helpt senioren 
langer mobiel te blijven en ook in 
de toekomst veilig aan het verkeer 
deel te nemen. 

Cursusinformatie
De eerste cursusavond is op dinsdag 
17 maart en de tweede cursusavond 
op dinsdag 24 maart. Beiden avon-
den starten om 19.00 uur en eindi-
gen om 21.00 uur in Gebouw Irene, 
Dorpsstraat 8 in Twello. U wordt op 
beide cursusavonden verwacht. De 
gratis cursus heeft een informatief 
karakter, er is geen examen. VVN 
geeft deelnemers ook de mogelijk-
heid een individuele praktijkrit met 
hun eigen auto te maken. De eigen 

bijdrage voor deze praktijkrit is 
€ 15. U maakt met een ritbegeleider 
een rijvaardigheidsrit van circa 40 
minuten waarbij u tips en adviezen 
krijgt. Meer informatie over deze 
mogelijkheid ontvangt u na aan-
melding voor de opfriscursus. 

Aanmelden
VVN adviseert geïnteresseerden zich 
zo spoedig mogelijk aan te melden 
via vvn.nl/agenda of door te mailen 
naar steunpuntoost@vvn.nl onder 
vermelding van VVN Opfriscursus 
Voorst. Er is altijd grote belang-
stelling en het aantal deelnemers 
is beperkt. Vermeld ook uw naam, 
adresgegevens, geboortejaar en 
telefoonnummer bij uw aanmel-
ding en of u interesse heeft voor 
de praktijkrit. U ontvangt 1 week 
voor aanvang van de opfriscursus 
een bevestigingsbrief. Meer infor-
matie: vvn.nl/agenda en 
0575-51 01 44.   ■


