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

Gemeentelijke informatie

Bezoek het gemeentehuis
alleen na telefonische afspraak
Bel ons eerst als u langs wilt komen, dan plannen
we een afspraak met u.

Veel producten kunt u ook online regelen op voorst.nl

Bel voor een
afspraak:

0571 - 27 99 11

We helpen u graag, maak wel eerst een afspraak

Onze openingstijden zijn anders en we werken alleen 
op afspraak 

Hogere subsidie voor isolatie eigen woning

Bent u van plan uw dak, buiten-
muren, vloer of ramen te isole-
ren? Dan is er goed nieuws. Laat 
u twee of meer delen van uw huis 
isoleren, dan kunt u een flinke 
subsidie krijgen via de Subsidie-
regeling Energiebesparing Eigen 
Huis (SEEH). Tussen 1 juni en 31 
december is de subsidie extra 
aantrekkelijk. Tijdelijk krijgt u 
namelijk niet 20 maar rond de 
30 procent van de kosten terug.

De SEEH
Huiseigenaren kunnen subsidie 
aanvragen voor isolatiemaatrege-
len. Er is maximaal € 84 miljoen 
beschikbaar tot 1 januari 2021. Er 
gelden een aantal voorwaarden: 

▪ U neemt minimaal twee ener-
giebesparende maatregelen

▪ Eigenaar-bewoners kunnen 
de subsidie alleen achteraf 
aanvragen

▪ Een bouwbedrijf voerde de 
maatregelen na 15 augustus 
2019 uit 

▪ Er is niet eerder subsidie ver-
strekt voor deze woning 

Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) 
kunnen ook subsidie aanvragen. 
De subsidie geldt voor isolatie-
maatregelen, zoals spouwmuur-, 
dak- en vloerisolatie en hr+--
glas, maar ook voor procesbege-
leiding of het opstellen van een 
meerjarenonderhoudsplan.

Op de website van de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland 
(RVO.nl) leest u meer over de 
voorwaarden. Aanvragen van deze 
subsidie kan tot uiterlijk 31 de-
cember 2020. 

Duurzaamheidslening
Deze lening is voor zowel parti-
culieren als maatschappelijke or-
ganisaties. Hiermee kunnen duur-
zaamheidsmaatregelen worden 
uitgevoerd. De lening heeft een 
lage rente. U kunt een duurzaam-
heidslening aanvragen via de ge-
meente. Voor meer informatie, kijk 
op www.voorst.nl/duurzaamheid.

Energie-advies
Wilt u beginnen met energie be-
sparen? Dan is het handig om er 
achter te komen welke maatregel 
voor uw woning en situatie het 
meest geschikt is. Energie coö-
peratie Energierijk Voorst en het 
Regionaal Energieloket helpen u 
hier graag mee verder. In het na-
jaar komt er ook weer een col-
lectieve inkoopactie voor isolatie 
aan. Hou het Voorster Nieuws en 
de website in de gaten voor meer 
informatie: 
www.regionaalenergieloket.nl/
voorst.  ■

Biodiversiteit in de tuin

Het gaat slecht met de vlinders, 
bijen, kevers, vliegen en alle an-
dere kriebelbeestjes die zo be-
langrijk zijn voor de natuur. Het 
gaat ook niet goed met veel vo-
gels en plantensoorten. Daarom 
zet de gemeente Voorst zich in 
voor een omgeving waarin plan-
ten en dieren meer leefgebieden 
hebben. Een betere biodiversi-
teit, zowel in de dorpen als in het 
buitengebied. Zo is de gemeente 
gefaseerd bezig met ecologisch 
bermbeheer. En voor boeren en 
particuliere grondeigenaren is er 
extra geld beschikbaar om krui-
denrijke akkerranden aan te leg-
gen. In deze laatste aflevering 
aandacht voor wat u zelf kunt 
veranderen aan uw tuin of stukje 
grond om een fijne omgeving te 
maken voor verschillende soor-
ten planten en dieren.

Wat is biodiversiteit?
Biodiversiteit betekent een ver-
scheidenheid aan leven. Bij-
voorbeeld verschillende soorten 
planten, dieren en insecten. Bio-
diverse tuinen zijn tuinen waar 
meer soorten planten groeien en 
meer soorten dieren scharrelen. 
Een tuin met hoge biodiversiteit 
is weerbaarder. Plagen komen 
minder voor en na een zware 
winter krabbelt uw tuin sneller 
weer op. Met een paar kleine 
aanpassingen in uw tuin of om-
geving helpt u mee de biodiver-
siteit in Nederland te vergroten! 
Hoe krijgt u een biodiverse tuin?

Vogels
Vogels in de tuin geven leven-
digheid en zijn gezellig. Met vol-
doende voedsel lokt u de vogels. 
Geen vetbol of pindasnoer, maar 
planten met bessen, zoals de 
krent, of bomen met vruchten. 
Struiken als de taxus of hulst 
geven vogels een goede schuil-
plaats, ook in de winter. Vallen 
de bladeren van de bomen? Ruim 

deze niet meteen op, vogels 
kunnen hierin voedsel vinden 
als slakken of wormen. Een bak 
of emmer met water kan dienst 
doen als vogelbad. 

Vlinders en bijen
Vlinders lokt u met planten die 
veel nectar produceren. Laat ook 
eens een paar brandnetels groei-
en, bijvoorbeeld bij de compost-
hoop. Diverse vlinders leggen 
juist hier hun eitjes. Ook met 
bloemen lokt u veel insecten, 
zoals bijen. Zij zijn nodig voor 
het bestuiven van de bloemen 
van bijvoorbeeld fruitbomen. Op 
die manier kunt u ieder seizoen 
genieten van bessen, aardbeien, 
appels en druiven! Bloemsoor-
ten die van nature in onze regio 
voorkomen (inheems), zijn het 
meest geschikt voor vlinders en 
bijen. 

Variatie
Wilt u meer leven in uw tuin? Dan 
is voldoende variatie belang-
rijk. Dat trekt snel verschillende 
soorten dieren. U voorkomt bo-
vendien dat één diersoort over-
heerst en uw tuin kaal vreet. Va-
rieer daarom met verschillende 
plantensoorten. Ook verschil in 
hoogte van planten en bomen 
is belangrijk. Lichte en scha-
duwrijke plekken zorgen voor 
voldoende vocht in de tuin. Laat 
bladeren, takken en ander na-
tuurlijk afval op een hoopje lig-
gen. Zo ontstaat een rommel-
hoekje waar veel dieren zich in 
thuis voelen!

Zadenmengsels
Ook kunt u er voor kiezen een 
stukje grond in te zaaien met een 
bloemrijk mengsel. Er zijn diver-
se zaadmengsels te koop, kies 
voor een inheems zadenmeng-
sel. Zaaien is het meest effectief 
wanneer de bodem schoon, zaai 
klaar en verarmd is (de graszode 

afgestoken). Dit kan het best op 
twee momenten van het jaar. In 
het najaar, van oktober tot begin 
november, en in het voorjaar, in 
maart. Het najaar geeft vaak de 
beste resultaten. De grond loopt 
dan minder het risico om uit te 
drogen. 

Tips voor meer biodiver-
siteit
▪ Plant veel verschillende soor-

ten planten. Zo ontstaan mini-
leefgebieden met ook ver-
schillende bodemsoorten in 
uw tuin. 

▪ Bij het planten van een boom 
kunt u het beste kiezen voor 
een es, esdoorn, linde, kas-
tanje, berk, beuk, acacia of 
hoogstam fruitbomen (de in-
heemse soorten). Onder dit 
soort bomen groeien vaak 
paddenstoelen die weer in-
secten en vogels aantrekken. 

▪ Wanneer u bomen plant, kies 
dan voor een ruime plant-
plaats. Bomen komen het 
mooist tot hun recht wanneer 
deze vrijuit kunnen groeien.

▪ Gebruik zo min mogelijk be-
ton, stenen en tegels. Regen-
water kan hierdoor niet goed 
in de bodem trekken wat zorgt 
voor ‘dode’ grond.

▪ Geef grotere planten liever 2 x 
per week flink water dan elke 
dag een beetje. Hierdoor zakt 
het water beter en dieper in de 
grond. Zo krijgen ook wortels 
in de diepere grondlagen ge-
noeg vocht.

▪ Kies voor vaste planten in 
plaats van eenjarige. Vaste 
planten komen elk voorjaar 
weer op, waardoor u niet tel-
kens nieuwe planten hoeft te 
kopen.

▪ Ruim niet alles op in de tuin, 
maar laat bladeren liggen en 
zorg dat de tuin zo min mo-
gelijk ‘kale grond’ heeft.

▪ Verstoor het leven in de bo-
dem zo min mogelijk. Met 
graven beschadigt u planten-
wortels, microscopisch dunne 
schimmeldraden en andere 
verbindingen die het leven in 
de bodem gebruikt.

Meer informatie
Heeft u vragen of sugges-
ties? Neem dan contact op met 
Monique Loeters (m.loeters@
voorst.nl) of Eddie Rijckenberg 
(e.rijckenberg@voorst.nl)  ■

De openingstijden van het ge-
meentehuis zijn aangepast. We 
zijn alleen op afspraak geopend. 
Dit is nodig om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen. 
Telefonisch zijn we gewoon 
bereikbaar. Bel ons eerst als u 
langs wilt komen, zodat we een 
afspraak kunnen maken. Zon-
der afspraak naar het gemeen-
tehuis 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 noodzakelijk 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. 

Frontoffice CJG en 
MNVoorst
De frontoffice in het Kulturhus 
is nu gesloten. De collega’s van 
het Maatschappelijk Netwerk 
Voorst (MNVoorst) en het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
werken sinds 23 maart vanuit het 
gemeentehuis aan de Hietweide-
weg 20. Zo houden we één loca-
tie draaiend en houden we onze 
dienstverlening op peil. Heeft u 
een vraag aan de gemeente, 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  ■



voorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op 
overheid.nl. 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 27 juli 2020 tot en met vrijdag 
31 juli 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 32: 05-08-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bosweg 12-14 in Klarenbeek De 4 van Klarenbeek op 23 augustus 2020, 30 augustus 2020, 
6 september 2020 en 13 september 2020 van 11-16 uur

Vergunning verleend BW-2020-0109

Everwijnstraat 1 in Terwolde Troostkamp Jeugd van 29 augustus 2020 om 10 uur tot 30 au-
gustus 2020 om 15 uur

Melding ontvangen BW-2020-0116

Grasveld aan Boterbloem in Klarenbeek Buurtfeest Boterbloem op 29 augustus 2020 van 17-1 uur Melding ontvangen BW-2020-0114

Hoenweg in Voorst Spelmiddag met silent disco op 25 juli 2020 van 13-00 uur Melding ontvangen BW-2020-0112

Klarenbeekseweg 20 in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
16-07-20

Z-20-07052_2020-47486

Kneuterstraat 24 in Wilp Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
28-07-20

Z-20-07075_2020-47488

Middendijk 70 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
16-07-20

Z-20-06826_2020-47540

Terwoldeweg 25 in Twello Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
16-07-20

Z-20-06704_2020-47524

Milieumelding

Bonenakker 54 in Twello Aanleggen gesloten bodemenergiesysteem Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2020-0009

Molendwarsstraat 62 in Twello Opslaan materialen voor bestratingsbedrijf Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000844

Omgevingsvergunning

Bandijk 60B 39 in Terwolde Kappen kersenboom Vergunning verleend SXO-2020-0425

Broekstraat 48 in Klarenbeek Bouwen woning Vergunning verleend (revisie) SXO-2020-0137

de Zanden 94 in Teuge Uitvoeren fysiotherapeutische behandelingen en voeren van 
systeemtherapeutische gesprekken

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0479

Diverse locaties in de gemeente Voorst Plaatsen 7 masten met zonnepanelen voor stroomvoorziening 
voor automatiseren van bestaande stuwen

Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0399

Dorpsstraat 24 in Twello Vervangen handelsreclame geldautomaat Aanvraag ontvangen SXO-2020-0471

Eendenkooiweg 14 in Nijbroek Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0287

Enkweg 17 in Voorst Plaatsen rolluiken achtergevel Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0414

het Wildezand 15 in Wilp Plaatsen zonnepanelen Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0411

Johan Willem Frisostraat 1 in Twello Uitbreiden woning achterzijde Vergunning verleend SXO-2020-0370

Koperdijk 4 in Klarenbeek Plaatsen 15 m hoge windmolen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0477

Kortenaerstraat 11 in Twello Plaatsen schutting Aanvraag ontvangen SXO-2020-0476

Kruisvoorderweg 3 in Twello Plaatsen en aanpassen chalet (wijzigingsaanvraag op Z-HZ_
WABO-2013-503)

Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0360

Kruisvoorderweg 3 in Twello Bouwen 2 kapschuren (wijzigingsaanvraag op Z-HZ_WABO-2014-
047)

Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0362

Kruisvoorderweg 3 in Twello Bouwen garage en aanpassen loods Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0367

Middendijk 79 in Nijbroek Bouwen werktuigenberging Aanvraag ontvangen SXO-2020-0482

Molenallee 23 in Wilp Verbouwen bedrijfsgebouw Vergunning verleend SXO-2020-0364

Molenstraat 49 in Twello Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0481

Noord Emperweg 4 en Leusvelderweg 3 in 
Voorst

Bouwen dubbel woonhuis (wijzigingsaanvraag op  
SXO-2017-1146)

Vergunning verleend SXO-2020-0404

Oudhuizerstraat 39 in Klarenbeek Kappen rode esdoorn Vergunning geweigerd SXO-2020-0441

Rozendaalseweg 8 in Terwolde Aanleggen in-/uitrit Vergunning verleend SXO-2020-0376

Schaepmanstraat en Scholtenshoek in 
Twello

Kappen 3 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0468

van Spiegelstraat 20 in Twello Realiseren in-/uitrit Vergunning verleend SXO-2020-0433

Voorsterklei 13 in Voorst Plaatsen kleine windmolen Ontwerpvergunning SXO-2020-0263

Wellinkhofweg 14-14A in Terwolde Verbreden inrit Vergunning verleend SXO-2020-0413

Weteringstraat ong. (kad. VOO Q 1062) in 
Twello

Bouwen bedrijfsverzamelgebouw Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0337

Wilpsedijk 6-8 in Wilp Kappen diverse bomen Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0406

Zeedijk 23 in Nijbroek Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0478

Sloopmelding

Ardeweg 6 in Wilp Afvoeren asbesthoudende afvoerbuis Melding ontvangen SXO-2020-0484

Bosweg 13 in Klarenbeek Slopen garage Melding ontvangen SXO-2020-0488

Buddezand 2 in Wilp Afvoeren asbesthoudende materialen Melding ontvangen SXO-2020-0485



voorstwijzer voorstwijzer
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 be-
roepschrift 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 besluiten en 
andere berichten die onder meer 
gemeenten, provincies en water-
schappen via overheid.nl publice-
ren. U stelt het type bericht in en 
van welke organisatie u deze be-
richten wilt ontvangen. Daarbij is 
het ook mogelijk een afstand ten 
opzichte van uw adres aan te ge-
ven. 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:

Door de corona-uitbraak behande-
len wij bouwplannen zoveel moge-
lijk digitaal. 

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. Door de corona-uitbraak 
kunt u daar helaas tijdelijk niet bij 
aanwezig zijn. Een telefonische 
toelichting geven mag natuurlijk 
wel.

Houd er als derde belangheb-
bende voor de goede orde ook 
rekening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn 
in een welstandsvergadering.

Bezoek het gemeentehuis
alleen na telefonische afspraak
Bel ons eerst als u langs wilt komen, dan plannen
we een afspraak met u.

Veel producten kunt u ook online regelen op voorst.nl

Bel voor een
afspraak:

0571 - 27 99 11

Kerkstraat 7 in Wilp Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2020-0489

Tuinstraat 14 in Voorst Verwijderen asbesthoudend dak garage Melding ontvangen SXO-2020-0474

Tuinstraat 20 in Voorst Verwijderen asbesthoudende materialen uit schuur Melding ontvangen SXO-2020-0475

Zwarte Kolkstraat 94 in Wilp Verwijderen asbesthoudend dak garage Melding ontvangen SXO-2020-0490

Ernstige hinder A1 Twello - Deventer Oost 

Rijkswaterstaat verbreedt de 
A1 tussen Apeldoorn en Azelo. 
Tot en met zondag 23 augustus 
vinden werkzaamheden plaats 
op het traject Twello - Deventer 
Oost. Om het werk veilig uit te 
voeren zijn de rijstroken ver-
smald, geldt een lagere snelheid 
en zijn op- en afritten afgeslo-
ten. Weggebruikers moeten re-
kening houden met ernstige ver-
keershinder en een extra reistijd 
die kan oplopen tot 30 minuten. 

Versmalde rijstroken
Tot en met zondag 23 augustus:
▪ versmalde rijstroken traject 

Twello (22) en Deventer-Oost 
(24) en lagere maximumsnel-

 heid.

Op- en afritten afgesloten
Tot en met zondag 23 augustus: 
▪ oprit Deventer-Oost (24) rich-

ting Apeldoorn afgesloten;
▪ afrit Deventer (23) vanuit Hen-

gelo afgesloten. 

Het verkeer wordt omgeleid via 
de eerstvolgende op- en afritten. 

Let op: tijdelijke oprit 
A1 vanuit Deventer naar 
Apeldoorn
Verkeer vanuit Deventer naar 
de A1 richting Apeldoorn rijdt 
in augustus tijdelijk rechtdoor 
voorbij de bestaande oprit naar 
de A1 en slaat daarna direct 
linksaf naar de tijdelijke oprit. 
Dit betekent dat u anders dan u 
gewend bent bij Deventer voor 
de oprit (23) naar de A1 richting 
Apeldoorn links moet voorsorte-
ren in plaats van rechtsaf. Ook 
verkeer vanuit Zutphen naar de 
A1 richting Apeldoorn maakt 
gebruik van deze tijdelijke oprit. 

Deze situatie geldt van 2 tot en 
met 23 augustus 2020.

Adviesroute doorgaand 
verkeer 
▪  Verkeer vanuit Utrecht en Arn-

hem (A12) richting Hengelo/
Osnabrück wordt geadviseerd 
om te rijden via de A12 rich-
ting Oberhausen, A18 richting 
Enschede, de N18 richting 
Enschede en de A35 richting 
Hengelo/Osnabrück.

▪ Verkeer vanuit Osnabrück en 
Enschede/Hengelo (A35) rich-
ting Utrecht en Arnhem wordt 
geadviseerd om te rijden via de 
A35 bij aansluiting Enschede-
West (26), de N18 richting 
Doetinchem, A18 richting Arn-
hem en A12 richting Arnhem 
en Utrecht.

▪ Verkeer vanuit Amsterdam 
(A1) richting Almelo en Hen-
gelo/Osnabrück wordt geadvi-
seerd om te rijden via A1, A28, 
N35, A35 richting Almelo en 
Hengelo/Osnabrück.

▪ Verkeer vanuit Amersfoort 
(A28) in de richting van Hen-
gelo/Osnabrück wordt geadvi-
seerd om te rijden via de A28 
richting Zwolle en N35 Almelo 

naar A35 richting Hengelo/
Osnabrück.

▪ Verkeer vanuit Apeldoorn (A50) 
richting Almelo en Hengelo/
Osnabrück wordt geadviseerd 
om te rijden via A50, A28, N35 
en de A35 richting Almelo en 
Hengelo/Osnabrück.

▪ Verkeer vanuit Almelo (A35) 
richting Amsterdam wordt 
geadviseerd om te rijden via 
A35, N35, A28 en de A1 rich-
ting Amsterdam.

▪ Verkeer vanuit Almelo (A35) 
richting Amersfoort wordt 
geadviseerd om te rijden via 
A35, N35 en de A28 richting 
Amersfoort.

• Verkeer vanuit Almelo (A35) 
richting Apeldoorn wordt ge-
adviseerd om te rijden via A35, 
N35, A28 en de A50 richting 
Apeldoorn.

Advies aan weggebruikers
▪ Vermijd de A1 rond Deventer 

zoveel mogelijk.
▪ Maak gebruik van de advies-

routes voor doorgaand verkeer.
▪ Raadpleeg voor vertrek de ac-

tuele verkeersinformatie.
▪ Houd rekening met extra reis-

tijd en vermijd zoveel mogelijk 
de spits.

▪ Pas de snelheid aan en houd 
voldoende afstand. 

▪ Volg de aanwijzingen op de 
borden langs de weg.

Houd rekening met 
ernstige hinder
▪ minder snelle doorstroming 

als gevolg van versmalde 
rijstroken;

▪ maximumsnelheid van 90 
km/h;

▪ meer oponthoud in de spits. 
De extra reistijd kan oplopen 
tot ruim 30 minuten;

▪ een inhaalverbod voor
  vrachtverkeer.
▪ Afsluiting van op- en afrit-

ten Deventer en Deventer-
Oost gedurende 3 weken per 
richting

Meer informatie
Achtergrondinformatie over de 
uitbreiding van de A1 Apel-
doorn-Azelo: A1Oost.nl.

Of bel het gratis informatienum-
mer van Rijkswaterstaat 0800-
8002 van maandag tot en met 
vrijdag van 07.00 uur tot 20:00 
uur en in het weekend en op 
feestdagen van 10:00 uur tot 
18:30 uur.  ■

Wegafsluiting spoorwegovergang 
Holthuizerstraat Twello 
In het weekend van vrijdag 7 
augustus 2020 is de spoor-
wegovergang aan de Holthui-
zerstraat in Twello afgesloten 
voor alle verkeer. De afsluiting 
is van vrijdag 7 augustus 23.00 
uur tot maandagochtend 10 au-
gustus 07.00 uur. Strukton voert 
dan in opdracht van ProRail B.V. 
vernieuwingswerkzaamheden uit 
aan het spoor op het baanvak 
Apeldoorn – Deventer. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd 
in een Trein Vrije Periode (TVP). 
Dat betekent dat er tijdens deze 
vooraf afgesproken periode geen 

treinen op dit traject rijden.  

Omleiding
Het doorgaande verkeer wordt 
omgeleid via de Binnenweg, Do-
mineestraat en Rijksstraatweg 
(N344). 

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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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

Inventarisatie gevolgen COVID-19 op verenigingsleven in de gemeente Voorst

Het is alweer zo’n 5 maanden gele-
den dat COVID-19 in ons land een 
flinke impact begon te krijgen op het 
dagelijks leven. Dat gold ook voor 
activiteiten van het verenigingsle-
ven in de gemeente Voorst. Veel van 
deze organisaties starten nu weer 
op. De gemeente onderzoekt op dit 

moment hoe zij ervoor staan.
Afgelopen week hebben veel orga-
nisaties al een e-mail gehad. Daarin 
stond een link naar een korte online 
vragenlijst. Verenigingen of stichtin-
gen die geen e-mail hebben gehad 
kunnen de vragenlijst bereiken via 
de link www.bit.ly/coronavragen-

lijstvoorst. Invullen kost hoogstens 
10 minuten en kan tot uiterlijk 31 
augustus.

Vervolg
Met deze vragenlijst brengen we de 
behoefte in kaart. Is er behoefte aan 
ondersteuning vanuit de gemeente? 

Als dit zo blijkt te zijn, dan gaan 
we dit najaar onderzoeken of er 
mogelijkheden zijn om vanuit de 
gemeente hierin wat te kunnen 
betekenen. 

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact 

op met Chris Frencken, coördinator 
maatschappelijke initiatieven 
(tel. 06-50438652, 
e-mail c.frencken@voorst.nl) of 
Ingrid de Croon, 
adviseur Sport en bewegen 
(tel. 06-11482093, 
e-mail i.decroon@voorst.nl).  ■

 


