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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Openbare vergadering gemeenteraad, digitaal via 
livestream
maandag 9 november 19.30 uur

U kunt de raadsvergadering live volgen (beeld + geluid) via voorst.raadsinformatie.nl. 
Klik in de kalender op de raadsvergadering van 9 november 2020. Vervolgens klikt u 
op de knop 'Live'.

Doel
Deze vergadering staat vooral in het teken van de meerjarenprogrammabegroting. 
De gemeenteraad voert onder andere finale debatten over Programma Groen, Pro-
gramma Mobiliteit, Prioriteitennota 2021 - 2024 en de Begroting 2021 - 2024. Dit 
gebeurt aan de hand van ingediende amendementen (voorstellen tot wijziging van 
het te nemen besluit) en moties (raadsuitspraken of –opdrachten aan het college 
van burgemeester en wethouders). Tot slot wordt gestemd over raadsvoorstellen 
met een (eventueel) effect op de begroting, eventuele amendementen, de begroting 
en eventuele moties.
Op voorst.raadsinformatie.nl kunt u lezen waar de raad over spreekt. U klikt hier-
voor in de kalender op de raadsvergadering van 9 november 2020. De komende 
dagen worden de moties en amendementen toegevoegd.

Agenda
In deze vergadering wordt gesproken over: 
▪	 Mutatie	fractievertegenwoordigers	[besluit]
▪	 Invoeren	Voorster	jeugdlintje	[omdat	in	de	raadsvergadering	van	26	oktober	
2020	de	stemmen	staakten]

▪	 Prioriteitennota	2021	–	2024	[finaal	debat]
▪	 Programma	Groen	2020	t/m	2025	[finaal	debat]
▪	 Programma	Mobiliteit	2020	–	2030	[finaal	debat;	financiële	effecten	verwerkt	
in	meerjarenprogrammabegroting	2021	–	2024]

▪	 Meerjarenprogrammabegroting	2021	–	2024	[finaal	debat]
▪	 Deelname	aan	de	Werkgeversvereniging	Samenwerkende	Veiligheidsregio’s	
[finaal	debat;	voorhangprocedure]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is mogelijk dat de 
gemeenteraad dan nog wijzigingen aanbrengt in de onderwerpen of de volgorde 
van behandeling. In deze vergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de 
onderwerpen	waarover	het	finale	debat	is	gevoerd	en/of	het	onderwerp	besluitrijp	
wordt gevonden. 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor zijn 
de ronde-tafelgesprekken. Deze worden meestal twee weken voor de raadsver-
gadering gehouden. 

Informatie
Scan	de	QR	code	met	uw	tablet	of	smartphone	om	op	voorst.
nl direct bij de vergaderstukken te komen. Deze staan ook op 
voorst.raadsinformatie.nl en in de (gratis) app Politiek Portaal 
Publieksapplicatie.

Besluitenlijst	raadsvergadering	26	oktober	2020

Besluiten:
▪	 Bestemmingsplan	Rijksstraatweg	182,	Voorst
▪	 Vaststellen	verslag	 informatieve	beeldvormende	bijeenkomst	28	september	

2020
▪	 Vaststellen	verslag	ronde-tafelgesprekken	12	oktober	2020

▪	 Bestuursrapportage	2020
▪	 Kadernota	Sociaal	Domein	2020	–	2024
▪	 Kadernota	Schuldhulpverlening	2020	–	2023
▪	 Nota	Grondbeleid	2020	(2020-39824)

Informatie
Scan	de	QR	code	met	uw	tablet	of	smartphone	om	op	
voorst.raadsinformatie.nl direct bij de besluitenlijst te komen. De 
videotulen	van	de	raadsvergadering	van	26	oktober	2020	kunt	u	
terugkijken via voorst.raadsinformatie.nl als u in de kalender op de 
gewenste datum klikt. 

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 of Postbus 
9000,	7390	HA	Twello.	Twitter:	@RaadVoorst.	
In verband met de richtlijnen rond het coronavirus kunt u alleen telefonisch of per 
e-mail contact zoeken met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal, afhankelijk van 
de actuele situatie in relatie tot het coronavirus. Houd voorst.nl daarvoor in de gaten.
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming maakt digitaal vergaderen 
mogelijk. U kunt digitale vergaderingen live volgen (beeld + geluid) via 
voorst.raadsinformatie.nl als u in de kalender klikt op de vergadering van uw keuze 
en	daarna	op	de	knop	‘live’.
▪	 maandag	9	november	19.30	uur	 raadsvergadering	(digitaal)
▪	 maandag	30	november	19.30	uur	 ronde-tafelgesprekken
▪	 maandag	14	december	19.30	uur	 raadsvergadering

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen 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
▪	 Veronique	Groothuis	-	Beijer,	fractievoorzitter	CDA,	v.groothuis@voorst.nl	/	
	 06-15	49	44	90
▪	 Paul	Jonkman,	fractievoorzitter	D66,	p.jonkman@voorst.nl	/	0571-23	82	62
▪	 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.

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl



voorstwijzer
De	gemeente	Voorst	geeft	dagelijks	alle	officiële	bekendmakingen/publicaties	in	elektronische	vorm	op	overheid.nl	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	26	oktober	2020	tot	en	met	
vrijdag 30 oktober 2020.

Bekendmakingen

Week	45:	04-11-2020

Meer informatie
Wilt	u	meer	weten	over	een	be-
kendmaking/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	
overheid.nl	staan?	Neem	dan	ge-
rust 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-
mailservice of de app downloa-
den. Met enkele stappen schrijft 
u zich in. U ontvangt dan dage-
lijks per e-mail een overzicht van 
besluiten en andere berichten die 
onder meer gemeenten, provin-
cies 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 opzich-
te van uw adres aan te geven. U 

krijgt dan bericht over de actuele 
locatiegebonden bekendmakin-
gen/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 behandelen 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

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Subsidieregeling aanvullende of ondersteunende subsidie voor  
Vrijwilligersorganisaties bij inkomstenderving door COVID-19  
gemeente Voorst

Vastgesteld Z-20-10526_2020-64311

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Wilpsedijk in Wilp/Steenenkamer Aanleg vrijliggend fietspad Voornemen Z-20-10988_2020-65406

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Eendenkooiweg 14 in Nijbroek Realiseren gesloten bodemenergiesysteem Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2020-0015

Milieumelding

Engelenburgstraat 12 in Twello Starten groothandelsactiviteiten in producten voor sportverenigingen Melding ontvangen Z-MELD840-2020-001208

Kerkstraat 29 in Voorst Oprichten en in werking hebben Biolectric  
monomestvergistingsinstallatie, incl. WKK, grasdroger en vijzelpers

Melding ontvangen Z-MELD840-2020-001210

Nijverheidsstraat 29 in Twello Bouwen bedrijfsruimte met 3 units als opslagruimte Melding ontvangen Z-MELD840-2020-001209

Omgevingsvergunning

Fokkerstraat F2/K12 in Teuge Bouwen linkerhelft twee-onder-een-kapwoning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0661

Händelstraat 19 in Twello Kappen goudiep Aanvraag ontvangen SXO-2020-0678

Hessenlaan, Parmentierstraat en de 
Zanden in Teuge

Kappen 3 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0688

Johan Willem Frisostraat 26 in Twello Verplaatsen inrit Aanvraag ontvangen SXO-2020-0675

Kerkstraat 29 in Voorst Oprichten monomestvergistingsinstallatie Aanvraag ontvangen SXO-2020-0674

Kruisakkerweg 5 in Twello Vervangen tijdelijke bovenbouw door permanente bovenbouw Vergunning verleend SXO-2020-0643

Leigraaf 31 in Twello Kappen 13 essen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0682

Leusvelderweg 2 in Voorst Vervangen staldeuren door ramen, vervangen deeldeur raam door 1 
raam met spijl en aanbrengen luiken aan binnenkant staldeuren

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0665

Middendijk 18 in Nijbroek Plaatsen zonnepanelen dak schuur Vergunning verleend SXO-2020-0369

Monnikenweg 11 in Nijbroek Bouwen vrijstaande woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0677

Nabij Kamperfoeliestraat 32 in Voorst Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0670

Park van Teuge kavel 11 fase 2 in Teuge Bouwen rechterhelft twee-onder-een-kapwoning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0662

Park van Teuge kavel 25 fase 2 in Teuge Bouwen rechterhelft twee-onder-een-kapwoning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0669

Park van Teuge kavel 26 fase 2 in Teuge Bouwen linkerhelft twee-onder-een-kapwoning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0668

Plan de Schaker Oost II Kavel 16 in Twello Bouwen vrijstaande woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0684

Rijksstraatweg 28 in Wilp Plaatsen uitschuifbare antennemast Vergunning verleend SXO-2020-0575

Twelloseweg 68 in Terwolde Plaatsen zonnepanelen in land Aanvraag ontvangen SXO-2020-0667

Vaassenseweg 30A in Nijbroek Kappen esdoorn Aanvraag ontvangen SXO-2020-0673

Zutphenseweg 33 in Klarenbeek Kappen 6 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0613

Zwarte Kolkstraat 64 in Wilp Kappen 5 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0679

Sloopmelding

Binnenweg 31 in Voorst Verwijderen asbest Melding ontvangen SXO-2020-0676

Boevenbrinkstraat 3A in Terwolde Slopen schuur en verwijderen asbesthoudend dak Melding ontvangen SXO-2020-0686

Buddezand 25 in Wilp Slopen en verwijderen asbest bestaande schuur Melding ontvangen SXO-2020-0683

Clabanusweg 4 in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudend materiaal uit boerderij en slopen  
bakhuis en varkensstal

Melding ontvangen SXO-2020-0672

Oude Rijksstraatweg 6 in Twello Verwijderen asbestplaten Melding ontvangen SXO-2020-0680



voorstwijzer voorstwijzer
Vrijwilligers gezocht: 
Biologisch tuinieren en conserveren op landgoed KlarenbeekVOORST	GAAT	VOOR	DUURZAAM

In de prachtige tuin van histo-
risch Landgoed Klarenbeek in 
Klarenbeek zijn 32 cursisten 
deze lente onder leiding van 
Derk Huizinga van start gegaan 
met	de	cursus	‘eigen	moestuin,	
eigen	 voorraad’.	Door	het	 co-
ronavirus lag de cursus tijdelijk 
stil. Maar begin zomer gingen de 
cursisten, op gepaste afstand, 
toch aan de slag in de moestuin 
van het landgoed. Ondanks deze 
onverwachte onderbreking was 
de cursus een groot succes. En 
de cursisten genoten deze zomer 
van de eerste oogst. 

Ook leerlingen van de Koper-
molen gingen aan de slag in de 
moestuin. Met elkaar zaaien en 
water geven. Het was een bijzon-
dere ervaring voor de leerlingen 
om zelf direct uit de moestuin te 
proeven en te smullen van onder 
andere lekkere bieslook.

Cursus	‘Eigen	moestuin,	
eigen	voorraad’
De cursus bestond uit drie werk-
bijeenkomsten moestuin aanleg-
gen, en twee workshops groente 

en fruit conserveren. Tijdens de 
werkbijeenkomsten leerden de 
cursisten de basisprincipes van 
het biologisch tuinieren, met een 
indeling in zes soorten gewas-
sen. Er is onder andere aandacht 
besteed aan de manier van zaai-
en en planten, bemesting, en een 
aantal planten in een rij. Hiermee 
hebben de deelnemers nu de ba-
siskennis om zelf een moestuin 
aan te leggen.

Overschotten conserveren
In een moestuin ontstaan altijd 
overschotten. Tijdens de work-
shops leerden de deelnemers 
verschillende technieken om de 
overschotten aan groente en fruit 
te conserveren. Hiermee voorko-
men ze onnodige verspilling van 
voedsel. Bij de workshop groente 
conserveren zijn de deelnemers 
aan de slag gegaan met zoetzuur 
maken, chutneys koken en fer-
menteren. Bij de workshop fruit 
conserveren hebben ze siroop en 
marmelade gemaakt en vruch-
ten	gekonfijt.	In	de	winter	lekker	
genieten van de overvloed aan 
producten uit de zomer. 

Voorkom voedselverspil-
ling door eigen voedsel-
voorziening
De cursus bracht de deelnemers 
weer in aanraking met hun eigen 
voedselvoorziening. Dit was de 
belangrijkste doelstelling van de 
cursus. De deelnemers hebben 
zelf kunnen ervaren hoe leuk het 
is om op een eenvoudige manier 
een moestuin aan te leggen. En 
wat de mogelijkheden zijn van 
het verwerken van overschot-
ten in plaats van deze weg te 
gooien. 

Zelf ook tuinieren op 
Landgoed Klarenbeek?
Kriebelen uw groene vingers al? 
Goed nieuws! Landgoed Klaren-
beek is namelijk op zoek naar 
vrijwilligers die zelf geen plek 
hebben om te tuineren. De eige-
naren van landgoed Klarenbeek 
werken aan het in ere herstellen 
van historische elementen die 
verdwenen zijn. De moestuin is 
één van deze historische ele-
menten. Voor de nieuwe moes-
tuin is een bijzonder ontwerp 
gemaakt en Landgoed Klaren-
beek kan uw hulp goed gebrui-
ken. De oogst is gedeeltelijk voor 
de cateraar van het landgoed. 
Het andere gedeelte mag u zelf 
mee naar huis nemen voor een 
heerlijk avondmaal met zelfge-
kweekte groente. Derk Huizinga 
is ook betrokken bij deze vrijwil-
ligersgroep. Geïnteresseerd? 
Neem	dan	 contact	 op	met	 Rikie	
Krepel:	 06-28	 73	 89	 92	 of	 Jan	 
Richard	Krepel:	06-53	75	61	31.		■

Islolatie- en glasactie 

Steeds	meer	bedrijven	bieden	het	
isoleren van woningen aan. Door 
dit grote aanbod van aanbieders 
is het voor huiseigenaren lastig 
om een goede keuze te maken. 
Daarom start de gemeente Voorst 
in samenwerking met Energierijk 
Voorst	en	het	Regionaal	Energie-
loket een isolatie.- en glasactie 
voor haar inwoners. Met deze ac-
tie wil de gemeente het verduur-
zamen van woningen gemakke-
lijk maken voor haar inwoners 
en duurzame energiebesparing 
stimuleren. Door de aankoop te 
bundelen kunnen bewoners iso-
latie	en	glas	aanschaffen	tegen	
een scherpere prijs. 

Prijs, kwaliteit en ervaring
De actie is opgezet in samenwer-
king	met	het	Regionaal	Energie-
loket. Technische specialisten 
van	het	Regionaal	Energieloket	
hebben verschillende installa-
teurs in de regio bekeken. Op ba-
sis van prijs, kwaliteit en ervaring 
is de beste installateur gekozen 
die de installaties van het isole-
ren van de woning of het plaatsen 
van dubbel glas zal uitvoeren.

Online informatiebijeen-
komst donderdagavond 
12 november
Ter voorbereiding op de actie is 
er op donderdag 12 november 

een informatiebijeenkomst. In 
verband met het COVID-19-virus 
wordt deze bijeenkomst online 
georganiseerd. U kunt zich via 
uw computer, tablet of telefoon 
aanmelden. Een stap voor stap 
uitleg hoe u online deelneemt 
is te vinden op www.regionaal-
energieloket.nl na het invullen 
van uw postcode. Tijdens deze 
informatiebijeenkomst wordt 
de isolatieactie verder toege-
licht en kunnen bewoners hun 
vragen stellen aan de gemeente, 
het	Regionaal	Energieloket	en	de	
installateur.

Inschrijven voor de actie
Inschrijven voor de isolatieactie 
is mogelijk vanaf 1 november. 
Bewoners die zich hebben in-
geschreven ontvangen een uit-
nodiging om een digitale wo-
ningopname in te plannen met 
de installateur. Tijdens deze 
woningopname geeft de instal-
lateur advies over onder andere 
de hoeveelheid en de locatie van 
de	isolatie	en/of	het	glas.	Kort	
na de woningopname ontvangen 
bewoners een persoonlijke of-
ferte. Hierna kunnen bewoners 
besluiten of ze meedoen met de 
actie. 

Over	het	Regionaal	
Energieloket
Als energieloket van de ge-
meente Voorst helpt	het	Regi-
onaal Energieloket woningei-
genaren met het verduurzamen 
van de woning. Door hen te 
informeren over duurzame 
maatregelen voor de woning én 
collectieve projecten te organi-
seren om samen ook daadwer-
kelijk aan de slag te gaan. Het 
Regionaal	 Energieloket	werkt	
in opdracht van de gemeente 
Voorst. ■

Start	traject	natuurinclusieve	landbouw

Drieëntwintig	boeren	in	onze	regio	
zijn in september gestart met een 
nieuw traject om te leren hoe ze 
natuurinclusieve landbouw kunnen 
toepassen	in	hun	bedrijf.	Natuur-
inclusieve landbouw wil zeggen dat 
de boeren bij alle activiteiten reke-
ning houden met de natuur op en 
rond hun bedrijf: de (wilde) planten 
en dieren op het erf, akker, weiland, 
maar ook in naastgelegen bosjes of 
water. Het traject bestaat uit een 
cursus en coaching. “Ik denk dat 
het belangrijk is ons bedrijf op een 
goede manier door te geven aan 

de volgende generatie, daarom doe 
ik mee aan dit traject,” aldus één 
van de deelnemende boeren. Een 
groot deel van de deelnemers doet 
al aan natuurgerichte landbouw, 
bijvoorbeeld weidevogelbeheer of 
landschapselementen onderhou-
den. Er is vooral behoefte aan het 
uitwerken van onderdelen natuur 
inclusief voor het bedrijf. En hoe 
het inpasbaar is in het verdienmo-
del van het boerenbedrijf. Dit tra-
ject	moet	daar	de	komende	1,5	jaar	
handvatten voor bieden om stappen 
verder te komen. 
 

Voldoen aan vraag naar 
duurzamer landbouw
Vier Cleantech gemeenten hebben 
voor dit traject een zogenaamde 
POP3 subsidie binnengehaald. Zo 
kunnen zij boeren in deze regio on-
dersteunen en helpen in de stappen 
naar natuurinclusieve landbouw. 
Voor de regio is het belangrijk 
dat deze vorm van landbouw zich 
goed verder ontwikkelt. Het helpt 
de sector om te voldoen aan de 
maatschappelijke vraag naar meer 
duurzame manieren van werken. 

Partners in dit project zijn de ge-
meenten Lochem, Apeldoorn, 
Voorst	en	Brummen	en	LTO	Noord	
afdeling	Achterhoek	Noord.	Daar-
naast is er samenwerking met Col-
lectief	Veluwe,	ANV	Veluwe	 IJssel	
Zoom	en	Natuurmonumenten.	Het	
project is tot stand gekomen met 
ondersteuning van de Provincie 
Gelderland en de Europese Unie in 
het kader van het Europees Land-
bouwfonds voor Plattelandsontwik-
keling: Europa investeert in zijn 
platteland. ■



voorstwijzer
Kom alleen naar de markt en doe gericht uw 
boodschappen

Bezoek zoveel mogelijk alleen, dus 
niet in gezelschap, de markt in 
Twello. Deze oproep is noodzake-
lijk vanwege de landelijke toename 
in het aantal coronabesmettingen. 
Volg deze oproep in het belang van 
uw eigen gezondheid en die van uw 
medemens.

Eénrichting looproute
Tijdens de vrijdagmarkt in Twello 
moeten bezoekers zich nog steeds 
aan de éénrichting looproute hou-
den. Deze looprichting staat met be-
wegwijzering aangegeven. Op deze 
manier is het gemakkelijker om een 
veilige afstand van elkaar te houden.

Veiligheidsmaatregelen
Daarnaast gelden er nog een aan-
tal maatregelen:

▪	Het	openbaar	toilet	is	gesloten	
voor publiek.

▪	Eet	 geen	 voedsel	 op	 het	
marktplein.

▪	Ga	niet	 in	groepjes	bij	elkaar	
staan.

▪	Betaal	 bij	 voorkeur	met	 pin-
pas/smartwatch/	 of	 mobiele	
telefoon.

▪	Blijf	thuis	als	u	verkouden	bent,	
koorts of griep heeft.

▪	Gebruik	papieren	zakdoekjes,	
en nies in uw elleboog.  ■

Parkeren bij het gemeentehuis

Wegafsluiting	spoorwegovergangen	Twello	

Heeft u een afspraak gemaakt 
en komt u met de auto naar het 
gemeentehuis? Maak dan alleen 
gebruik van de parkeerruimte 

bij het gemeentehuis die voor 
bezoekers gereserveerd is. Deze 
parkeermogelijkheden staan 
met borden aangegeven: 

▪	parkeerruimte	 dicht	 bij	 het	
gebouw aan de achterzijde,

▪	parkeerruimte	aan	de	zijkant	
van het gebouw. 

Als	 u	 Jupiter	 2	 	 in	 Twello	 in-
voert in uw navigatie, dan komt 
u vanzelf bij de parkeerruimte 
van het gemeentehuis uit. Het 
is niet toegestaan om uw auto 
bij aangrenzende bedrijven te 
parkeren.  ■

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

De openingstijden van het ge-
meentehuis	 zijn	 aangepast.	 We	
zijn alleen op afspraak geopend. 
Dit is nodig om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen. 
Online en telefonisch zijn we ge-
woon bereikbaar. Maak eerst on-
line een afspraak op voorst.nl of 
telefonisch om langs te komen. 

Zonder afspraak naar het ge-
meentehuis 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. Bijvoorbeeld een 
uittreksel Basisregistratie of uw 
verhuizing. Verloopt uw product 
binnen twee weken? Of is het ab-
soluut noodzakelijk dat u in per-
soon langskomt om een product 
aan te vragen? Maak dan eerst on-
line op voorst.nl of telefonisch een 
afspraak met ons. 

Frontoffice	CJG	en	
MNVoorst
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?	Regel	het	online	op	voorst.nl	
Wilt	u	langskomen?	Maak	eerst	een	
afspraak	op	voorst.nl	of	bel	0571-
27 99 11.

Heeft	u	een	vraag	aan	het	MNV?	Bel	
de	frontoffice	MNV:	
0571-74	51	11

Heeft	u	een	vraag	aan	het	CJG?	Bel	
de	frontoffice	CJG:	
0571-74	51	50		■

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl

Houtkachel: houdt rekening met de buren

Een brandend haardvuurtje kan 
gezellig zijn, maar houdt dan wel 
rekening met uw buren. Bij het ver-
branden	van	hout	komen	fijnstof	
en	andere	schadelijke	stoffen	in	de	
lucht. Dat is voor iedereen onge-
zond. Mensen met een longziekte 
hebben hier extra last van en wor-
den benauwd, moeten veel hoesten 
of krijgen (blijvend) een slechtere 
longfunctie. 

Stooktips
Hieronder geven we enkele tips om 
minder ongezond te stoken:
 Laat de open haard of houtkachel 

uit als het windstil of mistig is. 
 Bij deze weersomstandighe-

den blijft de rook lang hangen 
en wordt de lucht rond uw huis       
erg ongezond. Meld u aan voor 
de	stookalert	van	het	RIVM:	rivm.
nl/stookalert,	 u	 ontvangt	 dan	
automatisch een bericht wan-
neer het weer ongeschikt is voor 
stoken. 

	Stook	 alleen	 droog	 hout,	 dat	
geeft	de	minste	fijnstof	en	rook.	

 Droog hout heeft barsten of een 
schors die loslaat. Of check het 
hout met een vochtmeter, onder 
de 20% is voldoende droog. Zelf 
gehakt hout moet minstens twee 
jaar drogen. Gebruik bij voor-
keur	haardhout	met	het	FSC-	of	
PEFC-keurmerk.

	Stook	nooit	hout	dat	geverfd,	ge-
beitst of geïmpregneerd is, want 
bij de verbranding van dit hout 
komen zware metalen vrij. Ook 
(spaan)plaat en laminaatvloeren 
zijn niet geschikt vanwege de lijm 
die hierin zit. Papier en karton 
geven veel rook en vliegas en zijn 
daarom verboden als brandstof. 

  Maak het vuur met de Zwitserse 
methode aan: stapel het hout 
kruislings, begin met dikke blok-
ken onderaan en leg de kleinste 
houtjes en een aanmaakblokje 
bovenop de stapel en steek het 
vuur van bovenaf aan. Gebruik 

geen spiritus of andere brand-
bare	vloeistoffen!

  Laat de schoorsteen minstens 
één keer per jaar vegen zo-
dat de rook goed naar buiten 
kan. Hiermee voorkomt u ook 
schoorsteenbrand. 

 Zet de luchttoevoer in de kachel, 
en de klep in de schoorsteen, 
helemaal open voor een betere 
verbranding van het hout. Dit 
vermindert schadelijke en kan-
kerverwekkende	stoffen.	Schuif	
de luchttoevoerknop nooit dicht 
om	het	vuur	te	‘smoren’,	het	hout	
verbrandt dan niet volledig waar-
door er extra veel schadelijke 
stoffen	ontstaan.	

	Zet	een	raampje	en/of	de	ven-
tilatieroosters open tijdens het 
stoken. Het vuur trekt dan lucht 
(zuurstof) aan en de rook gaat via 
de schoorsteen naar buiten. 

Kijk voor meer informatie op:  
milieucentraal.nl  ■

Blijf thuis bij gezondheidsklachten

Heeft u gezondheidsklachten? Om 
verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen is het nodig dat u thuis 
blijft. En dat u geen bezoek ont-
vangt. U blijft bijvoorbeeld thuis 
als u klachten heeft die passen bij 
het coronavirus, zoals een loop-
neus of koorts. 

(Thuis)quarantaine
U	gaat	in	quarantaine	omdat	u	in	
nauw contact bent geweest met 
een positief getest persoon, uw 
huisgenoot besmet blijkt met CO-
VID-19 of omdat uw huisgenoot 
naast milde corona klachten ook 
last heeft van koorts of benauwd-
heid. Dit betekent dat u binnen 
blijft en geen bezoek ontvangt. 
Als	u	tijdens	de	thuisquarantaine	
geen klachten ontwikkelt die lijken 
op het coronavirus stopt u na 10 
dagen na het laatste contact met 
de persoon met COVID-19 met 
de	quarantaine.	Het	 is	belangrijk	

om thuis te blijven zodat u geen 
andere mensen kunt besmetten 
met dit virus. Er is steun en hulp 
beschikbaar in deze periode als u 
dat nodig heeft. Meer informatie 
over	thuisquarantaine	vindt	u	op	
Rijksoverheid.nl/quarantaine

Bron- en contactonderzoek 
GGD	Noord-	en	Oost	Gelderland	
belt iedere inwoner die positief 
is getest op COVID-19. In het 
gesprek, het contactonderzoek, 
worden de contacten van de be-
smette persoon in kaart gebracht. 
Hierbij gaat het om alle contacten 
vanaf 2 dagen vóór de start van 
de klachten tot het moment van 
het gesprek. Daarnaast wordt ge-
probeerd met de besmette persoon 
te achterhalen waar de mogelijke 
bron voor de infectie ligt. Zo wor-
den clusters in kaart gebracht om 
daarna passende maatregelen te 
treffen.		■

In het weekend van vrijdag 13 
november 2020 zijn de spoor-
wegovergangen	aan	de	Stations-
straat, Domineestraat en Dern-
horstlaan in Twello afgesloten 
voor alle verkeer. De afsluiting 
is van vrijdagavond 13 novem-
ber 23.00 uur tot maandagoch-
tend	16	november	07.00	uur.	
Strukton	voert	dan	in	opdracht	
van	ProRail	B.V.	en	de	gemeente	
Voorst vernieuwingswerkzaam-
heden uit aan het spoor en de 

aansluitende wegen op het 
baanvak Apeldoorn – Deventer. 
De werkzaamheden worden uit-
gevoerd in een Trein Vrije Peri-
ode (TVP). Dat betekent dat er 
tijdens deze, vooraf afgespro-
ken, periode geen treinen op dit 
traject rijden. 

Omleiding
Het doorgaande verkeer wordt 
omgeleid	via	de	Rijksstraatweg	
(N344),	 Oude	 Rijksstraatweg,	

Molenstraat,	 Frans	Halsstraat,	
Raccordement,	 Veilingstraat,	
Domineestraat, Binnenweg en 
Burg.	van	der	Feltzweg.	

Meer informatie
Wilt	 u	 als	 omwonende	 op	 de	
hoogte gehouden worden over 
de werkzaamheden aan het 
spoor? Via prorail.nl/omwonen-
den/check-het-spoorwerk-in-
uw-buurt kunt u zich hiervoor 
aanmelden.  ■
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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

Blijf thuis bij gezondheidsklachten

Hulp voor bedrijven bij verplichte energiebesparing

VOORST	GAAT	VOOR	DUURZAAM

Vanuit de wetgeving moeten bedrij-
ven verplicht energiebesparingen 
doorvoeren als deze een terugver-
dientijd van minder dan vijf jaar 
hebben. Voor deze bedrijven, maar 
ook voor kleinere bedrijven die graag 
willen	verduurzamen,	is	de	Werkge-
verskring	Voorst	 (WKV)	samen	met	
de gemeente Voorst het project 
‘Energie	besparen	bij	bedrijven’	ge-
start. Het uitgangspunt van dit pro-
ject is dat bedrijven, op basis van 
een praktische energiescan, door een 
energieadviseur worden begeleid 
bij het uitvoeren van aantrekkelijke 
energiebesparende maatregelen.

50%	korting
Voor het project is bij de Provincie 
Gelderland een bijdrage gevraagd, 
die begin 2020 is toegekend. Dit 
betekent dat energiescans met 
50%	 korting	 aan	 bedrijven	 in	 de	
gemeente Voorst worden aange-
boden. Het project is voor alle be-
drijven binnen de gemeente Voorst 
toegankelijk. U hoeft dus geen lid 

van	de	WKV	te	zijn.	Bij	deelname	
aan het project voldoet het bedrijf 
automatisch aan haar wettelijke 
verplichtingen. De toezichthouder 
(Omgevingsdienst	 Veluwe	 IJssel)	
steunt dit project en stelt het toe-
zicht op de deelnemende bedrijven 
vooralsnog uit.

Energiescan
In dit project worden drie soorten 
energiescans aangeboden:
	 Kleine bedrijven (elektriciteits-

verbruik	 minder	 dan	 50.000	
kWh	per	jaar):	Light	energiescan	
vooral voor winkels en kleine 
bedrijven. Eigen bijdrage van 
€	250	exclusief	BTW	per	scan.	
Subsidie	 bedraagt	 €	 250	 per	
scan.

	 Middelgrote bedrijven (elektri-
citeitsverbruik	 tussen	 50.000	
–	200.000	kWh	per	jaar):	Ener-
giescan vooral voor middelgrote 
bedrijven, zoals ondernemers 
op de bedrijventerreinen en 
agrarische ondernemers. Eigen 

bijdrage	 van	 €	 500	 exclusief	
BTW	 per	 scan.	 Subsidie	 be-
draagt	€	500	per	scan.

	 Grote ondernemers (elektrici-
teitsverbruik meer dan 200.000 
kWh	per	jaar):	Wettelijk	verplicht	
Energieonderzoek voor grotere 
ondernemers zoals productie-
bedrijven (hout- en metaalbe-
werking). De subsidie is net als 
bij	de	energiescans	€	500	ex-
clusief	BTW	per	scan,	maar	de	
totale kosten van het energie-
onderzoek worden bepaald op 
basis van aangeleverde gege-
vens. Hiervoor ontvangt u eerst 
een voorstel.

Aanmelden
Bent u ondernemer en geïnteres-
seerd in de energiescan? U kunt 
zich aanmelden via www.werk-
geverskringvoorst.nl/energiescan	
of door een e-mail te sturen naar 
jurgen@werkgeverskringvoorst.nl 
of	door	te	bellen	met	DOORadvies:	
0545	–	28	67	66.		■

Op	de	fiets	naar	school	maakt	de	buurt	blijer	

Veilig	 Verkeer	 Nederland	 voert	
een campagne om de schoolom-
gevingen	in	Nederland	veiliger	te	
maken.	Met	de	slogan	‘Op	de	fiets	
naar	school	maakt	de	buurt	blijer’	
en	het	bijbehorende	motto	‘Mee-
doen	is	makkelijk’	herinnert	Veilig	
Verkeer	Nederland	weggebruikers	
eraan dat iedereen kan bijdragen 
aan veilig verkeer, zodra je de 
deur uitstapt.

Ga	lopend	of	op	de	fiets	
naar school
U kent het vast wel: drukte bij 
de basisschool als de kinderen 
gebracht en opgehaald worden. 
Overal	kinderen,	ouders,	fietsers	
en	automobilisten.	Hoe	fijn	zou	
het zijn als het overzichtelijker, 
rustiger én veiliger voor de kin-
deren wordt. Daarom roept Vei-
lig	Verkeer	Nederland	ouders	en	
kinderen op: kom lopend of op 
de	fiets	naar	school.	Zo	wordt	de	
schoolomgeving veiliger en doen 
kinderen belangrijke verkeerser-
varing op. 

Meedoen is makkelijk
Verkeer is mensenwerk. Daar-
om kan iedereen een steentje 
bijdragen aan veiligheid in het 
verkeer.	Speciaal	voor	ouders	en	
kinderen	zijn	deze	vijf	‘Vergeet	
me	nietjes’	die	helpen	voor	meer	
veiligheid onderweg naar school. 
Meedoen is makkelijk!

1.	 Spreek	af	op	welke	dagen	jul-
lie samen naar school lopen 
of	fietsen.	

2. Toch een keer met de auto 
naar school? Parkeer iets 
verderop en loop het laatste 
stukje.

3. Parkeer waar het mag en waar 
uw kind veilig kan uitstappen. 

4. Veel samen oefenen helpt 
uw kind naar zelfstandige 
verkeersdeelname. 

5.	 Is	 uw	 kind	wat	 ouder?	 Be-
spreek dan thuis hoe je om-
gaat met smartphonegebruik 
in het verkeer en hoe uw kind 
om kan gaan met groeps-
druk.  ■

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl


