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gemeenteraad
Besluitenlijst raadsvergadering 27 januari 2020
Besluiten
• Mutatie fractievertegenwoordiger
•	 Aanwijzing	griffier	en	locogriffier
• Afroming reserve reclamebelasting ten gunste van extra subsidie Ondernemersvereniging Twello 

Centrum
•	 Motie	‘Time	Out’	over	evaluatie	Voorst	Actief	on	Tour	van	Gemeente	Belangen	en	CDA
•	 Verslag	ronde-tafelgesprekken	13	januari	2020
•	 Verslag	informatieve	beeldvormende	vergadering	14	januari	2020

Verworpen	moties
•	 Motie	over	het	Kajak-veldje	van	Lijst	Arend
	 De	motie	is	verworpen	met	6	stemmen	voor	(VVD-Liberaal2000,	PvdA-GroenLinks,	Lijst	Arend,	
Fractie	Suelmann)	en	10	stemmen	tegen	(Gemeente	Belangen,	CDA,	D66).

•	 Motie	‘Uitsluiten	is	geen	optie’	van	Fractie	Suelmann,	VVD-Liberaal2000,	PvdA-GroenLinks	en	
Lijst	Arend

	 De	motie	is	verworpen	met	6	stemmen	voor	(VVD-Liberaal2000,	PvdA-GroenLinks,	Lijst	Arend,	
Fractie	Suelmann)	en	10	stemmen	tegen	(Gemeente	Belangen,	CDA,	D66).

•	 Motie	over	communicatie	bij	bestemmingsplanwijzigingen	van	VVD-Liberaal2000	en	Fractie	
Suelmann

	 De	motie	is	verworpen	met	6	stemmen	voor	(R.G.H.	Hazelaar	van	Gemeente	Belangen;	
	 VVD-Liberaal2000,	Lijst	Arend,	Fractie	Suelmann)	en	10	stemmen	tegen	
	 (I.W.M.	Aarnink-Westerbeek,	A.	Bannink,	R.R.S.	Bosch,	B.G.J.	van	Ekeren,	R.	Hafkamp	MSc,	mr.	
S.J.T.	Homan	en	H.G.M.	Jansen-Greiving	van	Gemeente	Belangen;	PvdA-GroenLinks,	CDA,	D66).

Informatie
Scan	de	QR	code	met	uw	tablet	of	smartphone	om	op	voorst.raadsinformatie.nl	
direct	bij	de	besluitenlijst	te	komen.	Hier	is	ook	de	mogelijkheid	om	het	
audioverslag	van	27	januari	2020	af	te	luisteren	als	u	in	de	kalender	op	de	
gewenste	datum	klikt.	
Vragen?	Neem	gerust	contact	op	met	de	raadsgriffier	Bernadette	Jansen:	
raad@voorst.nl	,	27	92	17.

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

Vergaderingen	en	bijeenkomsten
maandag	2	maart	19.30	uur	 ronde-tafelgesprekken	 gemeentehuis	Twello	(Hietweideweg	20)
maandag	16	maart	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/gemeenteraad/raadsleden	:
•	 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
Via	raad@voorst.nl	kunt	u	zich	aanmelden	voor	de	e-mail	service	raadsstukken.	U	ontvangt	dan	
bij	nieuwe	agenda’s	van	ronde-tafelgesprekken	en	raadsvergaderingen	een	e-mail	met	een	directe	
link	naar	de	vergaderstukken.	

KCA	inzameling	naar	Sportpark	Zuiderlaan

Op	vrijdag	14	februari	is,	van	15.00	
uur	 tot	18.00	uur,	voor	de	 laat-
ste	keer	de	gratis	inzameling	van	
kleine	hoeveelheden	 recyclebaar	
afval	en	KCA	bij	de	gemeentewerf,	
Jupiterweg	2	in	Twello.	Vanaf	vrij-
dag	13	maart	2020	is	de	gratis	KCA	
inzameling	 op	 een	 andere	 plek,	
namelijk	 het	 parkeerterrein	 van	
Sportpark	Zuiderlaan,	Zuiderlaan	
5	in	Twello.	De	tijd	blijft	ongewij-

zigd:	van	15.00	uur	tot	18.00	uur.	

De	inzameling	van	kleine	hoeveel-
heden	recyclebaar	afval	en	KCA	is	
elke	tweede	vrijdag	van	de	maand	
in	Twello.	Vanaf	9	maart	is	het	ook	
mogelijk	om	de	gratis	en	betaalde	
afvalstromen	 in	te	 leveren	op	het	
nieuwe	Recycleplein	 in	Deventer,	
Westfalenstraat	 5	 (tegenover	 de	
oude	locatie).		■

Jongeren	‘swipen’	voor	het	klimaat

Jongeren	 van	16	 tot	26	 jaar	 in	
de	Cleantech	Regio	hebben	nu	
de	kans	om	met	een	paar	swipes	
hun	mening	te	geven	over	zonne-	
en	windenergie	in	de	regio.	Met	
de	swipocratie,	een	online	tool,	
krijgen	zij	op	een	gemakkelijke	

en snelle manier verschillende 
klimaatdilemma’s	voorgelegd.	De	
link	naar	de	swipocratie	is:	
cleantech.swipocratie.nl	De	uit-
komsten	 worden	meegenomen	
in	de	Regionale	Energiestrategie	
(RES)	van	de	Cleantech	Regio.		■

Voorster	Energie	Strategie	in	uw	dorp

Er	wordt	hard	gewerkt	aan	een	Voor-
ster	Energie	Strategie.	In	de	Voorster	
Energie	Strategie	staan	de	uitgangs-
punten	voor	het	duurzaam	opwek-
ken	van	zon-	en	windenergie	in	de	
gemeente	Voorst.	De	resultaten	die	
er nu liggen zijn ingebracht door 
onze	inwoners.	

Inloopdagen	in	de	dorpen
Wilt	u	meer	weten	over	de	Voorster	
Energie	Strategie?	Of	wilt	u	graag	
in	gesprek	over	de	resultaten?	Kom	
dan naar één van de onderstaande 
inloopdagen	in	de	dorpen.	De	be-
leidsmedewerker	duurzaamheid	 is	
hierbij	 aanwezig,	 dus	u	bent	 ook	
hartelijk	welkom	als	u	vragen	heeft	
over het verduurzamen van uw 
woning!
■ Wilp:	donderdag	6	februari	10.00	

tot	12.00	uur	in	Dorpshuis	De	Pompe
■ Wilp-Achterhoek:	 donderdag	6	
februari	15.00	tot	17.00	uur	in	het	
Theekoepeltje
■ Twello:	 maandag	 10	 februari	
14.00	tot	17.00	uur	in	het	gemeen-
tehuis,	H.W.	Iordensweg	17
■ Voorst:	 donderdag	 20	 februari	
14.30	tot	17.00	uur	in	De	Benring
■ Terwolde:	 vrijdag	 21	 februari	
14.00	tot	16.00	uur	in	d’Olde	Schole
■ Nijbroek:	 dinsdag	 25	 februari	
09.30	 tot	11.30	uur	 in	Dorpshuis	
De	Arend
■ Klarenbeek:	 woensdag	 26	 fe-
bruari	10.00	tot	12.00	uur	 in	MFC	
Klarenbeek

Meer	informatie:	
voorst.nl/nl/duurzaamheid/voor-
sterenergiestrategie  ■



voorstwijzer

* Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het college 
van burgemeester en wethou-
ders of de burgemeester kan 
een belanghebbende bezwaar 
indienen bij het college van 

burgemeester en wethouders (of 
de burgemeester, afhankelijk van 
degene die het besluit heeft ge-
nomen), Postbus 9000, 7390 HA 
Twello, binnen zes weken na de 
datum van verzending van het be-

sluit aan de aanvrager. 

Voor informatie over een besluit 
en de datum van verzending van 
het besluit belt u 0571-27 99 11. 
Omdat een bezwaarschrift geen 

schorsende werking heeft, kan ook 
een verzoek tot een voorlopige 
voorziening worden gericht aan: 
de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland, Team be-
stuursrecht, Postbus 9030, 6800 

EM Arnhem.

De balie VROM is op werkdagen 
geopend van 8.30 uur tot 12.15 
uur, 0571-27 93 37. 

De	gemeente	Voorst	geeft	alle	officiële	bekendmakingen	in	elektronische	vorm	volledig	weer	op	voorst.nl	en	daarnaast	 in	
verkorte	vorm	in	de	Voorstwijzer.	De	ontvangen	aanvragen	en	meldingen	plus	de	(ontwerp)besluiten	staan	per	rubriek	geor-
dend	en	als	dit	mogelijk	is	op	adres.	De	algemeen	verbindende	voorschriften,	beleidsregels,	besluiten	die	niet	tot	een	of	meer	
belanghebbenden	zijn	gericht	en	beleidsnota's	staan	daarbij	in	het	gemeenteblad.	Kijk	op	voorst.nl/actueel/bekendmakingen	
voor	meer	informatie.	Heeft	u	geen	computer	of	internet?	Neem	dan	contact	op	met	de	gemeente	Voorst	via	0571-27	99	11	
of	kom	langs	bij	de	receptie	van	het	gemeentehuis.

bekendmakingen
Week	06:	05-02-2020

Bekendmakingen	op	overheid.nl	en	in	de	'Over	uw	buurt-app'

Snel	en	overzichtelijk	alle	ont-
wikkelingen	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’.	

Besluiten in uw buurt
De	gemeente	Voorst	publiceerde	
wekelijks	de	bekendmakingen	
(aangevraagde	en	verleende	ver-

gunningen,	vastgestelde	nieuwe	
regelgeving,	verkeersbesluiten	
en	bestemmingsplannen	die	ter	
inzage	liggen)	op	voorst.nl	en	in	
het	Voorster	Nieuws.	
Sinds	1	februari	2020	publiceren	
wij	de	bekendmakingen	dage-
lijks.	Als	u	meer	wilt	weten	over	
deze	dagelijkse	bekendmaking	
dan	is	dit	in	te	zien	op	de	pagina	
officielebekendmakingen.nl	van	

overheid.nl	(met	behulp	van	de	
zoekfunctie).	Op	
overuwbuurt.overheid.nl	is	ook	
een	mogelijkheid	om	u	aan	te	
melden	voor	een	e-mailservice,	
de	app	Overuwbuurt	te	down-
loaden	of	direct	 te	 zoeken.	U	
ontvangt informatie over beslui-
ten	die	direct	invloed	hebben	op	
de	omgeving.	Naar	keuze	ont-
vangt u deze informatie via de 

app	op	uw	smartphone	of	tablet	
of	rechtstreeks	via	de	e-mail.	U	
stelt	zelf	 in	welke	berichten	u	
wilt	ontvangen.	

Informatie	van	gemeente,	pro-
vincie	en	waterschap	komt	via	
‘Over	 uw	 buurt’	 op	 één	 plek	
samen.	Hierdoor	bent	u	slechts	
één	 klik	 verwijderd	 van	 de	
meest recente berichten over 

de	ontwikkelingen	in	de	buurt	
of	uw	wijk.	Met	‘Over	uw	buurt’	
blijft	u	snel	en	eenvoudig	op	de	
hoogte.

Vragen?
Heeft	u	nog	vragen?	Neem	dan	
gerust contact met de gemeente 
Voorst,	Herma	van	den	Brink:	
0571-27	92	46	of	Bettine	
Vissers:	0571-27	93	15.		■

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)
de Zanden 7 in Teuge P. Bobbink Voornemen besluit 

genomen
Z-20-01099_2020-06548

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
de Zanden in Teuge Faciliteren tijdelijke standplaats verkoop ijs Vergunning verleend* BW-2020-0015
Grotenhuisstraat 65 in Wilp Verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend* Z-19-11077_2020-05029
Oude Ardeweg 28 in Wilp Kinky Sunday Sale op 12 april 2020 van 13-18 uur Vergunning verleend* BW-2020-0003
Quabbenburgerweg 22 in Terwolde Verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend* Z-20-00057_2020-04774
Strand bij Withagenweg 17 in Wilp Beach Rugby Bussloo op 16 mei 2020 van 10-16 uur Vergunning verleend* BW-2020-0013
Ter hoogte van Zwarte Kolkstraat 100 in Wilp Carnaval CV de Lollebroek 2020 op 21 februari 2020 van  

13-1:30 uur, 22 februari 2020 van 15-1:30 uur en 23 februari 
2020 van 13-1:30 uur

Vergunning verleend* BW-2019-0260

Beleid en regelgeving
Gemeente Voorst Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Ontwerp Z-20-00196_2020-05002
Melding besluit lozen buiten inrichtingen
Hoofdweg 37 in Klarenbeek Bemaling fundering stal Melding ontvangen Z-HZ_MLBI-2020-0001
Molenweg, Bosweg en Sparrenweg in Klarenbeek Aanleg IT-riool Melding ontvangen Z-HZ_MLBI-2019-0019
Omgevingsvergunning
Breestraat 46 in Voorst Kappen vier bomen Vergunning verleend* SXO-2019-1161
de Windvang 3 in Voorst Wijzigen gebruik van dagbesteding naar beschermde woonvorm Ontwerpvergunning SXO-2019-1166
Diepenbrockstraat 21 in Twello Vervangen tuinhuis Aanvraag ontvangen SXO-2020-0042
Goeman Borgesiusstraat 32 in Twello Uitbouwen woning en plaatsen erker Aanvraag ontvangen SXO-2020-0040
Holtweg (kad. VOO S 984) in Wilp Aanleggen waterberging voor verbreding A1 Aanvraag ontvangen SXO-2020-0049
Houtwalstraat 2 in Wilp Verbouwen woonboerderij en renoveren jongveestal Vergunning verleend* SXO-2019-1103
Jachtlustplein 3 in Twello Aanbouwen entree en keimen gevels Vergunning verleend 

(revisie)*
SXO-2019-0176

Kadijk 8 in Terwolde Kappen twaalf bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0050
Korte Struikenveenweg 2B in Klarenbeek Bouwen bedrijfswoning Vergunning verleend SXO-2019-0584
Kranenstraat 8 in Wilp Kappen boom Vergunning verleend* SXO-2019-1227
langs Bussloselaan (kad. VOO B 967) in Voorst Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0046
Middendijk 21 in Nijbroek Kappen boom Vergunning verleend* SXO-2020-0008
Mr. van Marlestraat 2A in Steenenkamer Uitbreiden bestaande kassen en realiseren entree Aanvraag ontvangen SXO-2020-0047
Parkelerweg 26 in Twello Bouwen veranda Vergunning verleend* SXO-2019-1076
Rijksstraatweg 104 in Voorst Veranderen voorpui en wijzigen gebruik van garage naar kantoor Vergunning verleend* SXO-2019-1180
Schoolstraat 55 in Twello Vervangen bestaande kozijnen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0043
Twelloseweg 59 in Terwolde Plaatsen schuur/garage Aanvraag ontvangen SXO-2020-0044
Vaassenseweg (kad. VOO M 499) in Terwolde Kappen drie bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0045
Wellinkhofweg 12 in Terwolde Plaatsen zonnepanelen (grondopstelling) Aanvraag ontvangen SXO-2020-0048
Besluit maatwerkvoorschriften
Molenweg, Bosweg en Sparrenweg in  
Klarenbeek

Aanleg IT-riool Besluit genomen* Z-HZ_MLBI-2019-0019

RECTIFICATIE

In	het	Voorster	Nieuws	van	29	januari	2020	is	vermeld	:

Middendijk 59 in Nijbroek Verbouwen boerderij Vergunning verleend* SXO-2019-1151

Dit	had	moeten	zijn:
Middendijk 59 in Nijbroek Verbouwen boerderij Proceduretermijn verlengd SXO-2019-1151
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Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

Afhalen paspoort/ID-kaart/rijbewijs
ma. 08.30 - 20.00 uur
di. t/m do. 08.30 - 16.00 uur
vrij.  08.30 - 14.00 uur

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

Aanslagbiljet gemeentebelasting

Vanaf	donderdag	13	februari	valt	
het aanslagbiljet voor gemeente-
belastingen	op	de	deurmat.	Bent	
u	aangesloten	op	MijnOverheid?	
Dan	staat	uw	digitale	aanslagbil-
jet	vanaf	woensdag	12	februari	
in	 uw	 berichtenbox.	Het	 aan-
slagbiljet wordt verstuurd door 
Tribuut,	 het	 belastingcentrum	
voor	alle	inwoners,	bedrijven	en	
instellingen van de gemeenten 
Apeldoorn,	Epe,	Lochem,	Voorst	
en	Zutphen.	Tribuut	verzorgt	het	
opleggen	en	innen	van	alle	ge-
meentelijke	belastingen	en	de	
waardering van onroerende za-
ken	volgens	de	Wet	Waardering	
Onroerende	Zaken	(WOZ).	

Klopt	uw	aanslagbiljet	
niet?	
Denkt	u	dat	de	WOZ-waarde	of	

andere	zaken	op	het	aanslag-
biljet	niet	kloppen?	Neem	dan	
contact	op	met	de	medewerkers	
van	Tribuut.	Zij	beantwoorden	
vragen en herstellen eventuele 
onjuistheden,	 bijvoorbeeld	 in	
de	vastgestelde	WOZ-waarde	of	
objectkenmerken,	zo	snel	mo-
gelijk.	Formeel	bezwaar	maken	
is	dan	niet	meer	nodig.	Kijk	voor	
alle	informatie	op	
www.tribuut.nl.	Hier	staan	ook	
antwoorden	 op	 veel	 gestelde	
vragen.	

MijnTribuut 
Op	www.tribuut.nl	is	het	moge-
lijk	om	met	uw	DigiD	in	te	log-
gen	op	uw	persoonlijke	MijnTri-
buut	pagina.	 Bijvoorbeeld	om	
een	 taxatieverslag	 op	 te	 vra-
gen,	om	automatische	 incasso	

aan	te	vragen	of	stop	te	zetten,	
of	om	uw	rekeningnummer	te	
wijzigen.	

Bereikbaarheid	Tribuut
Tribuut is van maandag tot 
en	met	donderdag	van	08.30–
17.00	 uur	 en	 op	 vrijdag	 van	
08.30–12.30	 uur	 telefonisch	
bereikbaar	op	(055)	580	22	22.	
Wilt	u	e-mailen?	Dat	kan	naar	
info@tribuut.nl.		■

Gemeentehuis	vrijdag	28	februari	gesloten	tijdens	verhuizing
en	de	balie	Bouwen	ook	op	donderdag	27	februari	gesloten

In	verband	met	de	tijdelijke	ver-
huizing	van	de	gemeente,	het	
politiesteunpunt	en	de	Clean-
tech	Regio	naar	de	Hietweideweg	
20	(oudbouw	Veluws	College)	in	
Twello,	is	het	gemeentehuis	aan	
de	H.W.	Iordensweg	17	op	vrij-
dag	28	februari	2020	gesloten.

De	gemeente	is	die	dag	wel	tele-
fonisch	bereikbaar	via	0571-27	
99	11	(van	08.30	tot	14.00	uur).	
Uitsluitend	voor	de	aangifte	van	
geboorte of overlijden is de bur-
gerlijke	stand	deze	vrijdag	van	
09.00	tot	10.00	uur	geopend.	
De	balie	Bouwen	verhuist	al	een	
dag	eerder	en	is	daarom	op	don-
derdag	27	en	vrijdag	28	februari	
gesloten	en	ook	niet	telefonisch	
bereikbaar	deze	dagen.	De	loca-

tie van het sociaal domein in het 
Kulturhus,	 Jachtlustplein	11	 in	
Twello	 is	gewoon	geopend	van	
08.30	tot	12.30	uur.	

Laatste	verhuisdag
Vanaf	half	januari	staan	geregeld	
de verhuiswagens voor de deur 
aan	de	H.W.	 Iordensweg	17	en	
wordt	er	flink	gesjouwd	met	ver-
huisdozen	en	meubilair.	Aanlei-
ding voor de verhuizing zijn de 
werkzaamheden	voor	de	reno-
vatie	van	het	gemeentehuis.	Op	
vrijdag	28	februari	 is	de	grote	
finale	van	het	verhuiswerk.	Dan	
verhuizen de laatste medewer-
kers,	waar	onder	de	medewer-
kers	van	Publiekszaken,	naar	de	
tijdelijke	locatie	aan	de	Hietwei-
deweg	20.	De	ervaring	van	de	

afgelopen	weken	is	dat	de	ver-
huizing veel onrust en geluids-
overlast	met	 zich	meebrengt.	
De	gemeente	vindt	een	goede	
kwaliteit	 in	de	dienstverlening	
aan haar inwoners erg belang-
rijk.	Daarom	is	besloten	om	deze	
laatste verhuisdag het gemeen-
tehuis	te	sluiten	voor	publiek.	

Balie Bouwen donderdag 
27	en	vrijdag	28	februari	
gesloten
De	medewerkers	 van	 de	 balie	
Bouwen verhuizen al een dag 
eerder,	op	donderdag	27	febru-
ari.	De	balie	Bouwen	is	daarom	
op	donderdag	27	en	vrijdag	28	
februari 2020 gesloten en deze 
dagen	ook	niet	telefonisch	be-
reikbaar.	Vanaf	2	maart	bent	u	

hartelijk	welkom	op	de	tijdelijke	
locatie	aan	de	Hietweideweg	20	
in	Twello.	De	balie	 Bouwen	 is	
dan	op	werkdagen	geopend	van	
08.30	uur	tot	12.15	uur	en	infor-
meert	u	graag	over	bouwen,	om-
gevingsvergunningen,	bestem-
mingsplannen	en	gronduitgifte.	

Vanaf	2	maart	welkom	op	
de	tijdelijke	locaties
Vanaf	2	maart	2020	 is	de	ge-
meente	geopend	op	de	volgende	
tijdelijke	locaties:

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

Locatie	2	(sociaal	
domein):	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		■

Nieuwe	werkwijze	inzien	bouwdossiers	
per	2	maart

Een	bouwdossier	of	omgevings-
vergunning	van	een	pand,	gebouw	
of	perceel	is	bij	de	gemeente	in	te	
zien.	Met	de	tijdelijke	verhuizing	
vanaf	2	maart	2020	naar	de	Hiet-
weideweg 20 in Twello is ons ar-
chief	niet	meer	in	hetzelfde	pand	
aanwezig en zijn de dossiers dus 
niet	direct	beschikbaar	voor	inza-

ge.	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	bouwdossier	ligt	dan	na	drie	
werkdagen	klaar	voor	 inzage	 in	
het	 tijdelijke	gemeentehuis	aan	
de	Hietweideweg	20	in	Twello.		■


