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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Ronde-tafelgesprekken maandag 12 oktober 18.00 uur 
digitaal, via livestream te volgen

Op maandag 12 oktober 2020 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. 
In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde 
onderwerp door hierover vragen te stellen aan eventuele insprekers en het college, 
ter voorbereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op 26 
oktober 2020 vanaf 10.00 uur en 9 november vanaf 19.30 uur. 

Wilt u meepraten? Dat kan alleen digitaal!
U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek door u uiterlijk vrijdag 9 oktober om 
12.00 uur via raad@voorst.nl aan te melden. De griffie neemt daarna contact met 
u op. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde onderwerpen? Stuur dan uw 
e-mailberichten naar raad@voorst.nl  

Alle gesprekken kunt u live volgen (beeld + geluid) op voorst.raadsinformatie.nl  u 
klikt dan via de kalender op de ronde-tafelgesprekken van 12 oktober. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda (let op: alleen de begintijd van 18 
uur staat vast, daarna zijn de aanvangstijdstippen richttijden; het is mogelijk dat 
deze gesprekken eerder of later beginnen): 

Maandag 12 oktober 18.00 uur 

1. Kadernota Sociaal Domein 2020 – 2024
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om beleidskaders vast te stellen voor de Jeugdwet, 
de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het college heeft in 
samenwerking met externe stakeholders opgaven en ambities opgesteld. Daarbij 
gaat het om de volgende vijf integrale thema's: gezondheid, leefbaarheid, meedoen, 
leren en ontwikkelen, zorg en zelfredzaamheid. De doorontwikkeling richt zich nu 
meer op integraal en preventief werken vanuit de leefwereld van de inwoner. Om 
deze werkwijze kracht bij te zetten heeft het college gekozen voor één integrale 
kadernota voor het brede sociaal domein. Naast de bovenstaande drie wetten vallen 
daar ook het lokaal Gezondheidsbeleid, Sport, Onderwijs, Schuldhulp-verlening, 
Leefbaarheid, Weerbaarheid en Veiligheid onder. 

2. Kadernota Schuldhulpverlening 2020 – 2023
Gemeenten zijn verplicht om één keer in de vier jaar een nieuw beleidsplan schuld-
hulpverlening vast te stellen. Alle inwoners met een financiële hulpvraag hebben 
recht op laagdrempelige hulp en begeleiding om betalingsproblemen te voorkomen 
en schulden op te lossen of beheersbaar te maken. Het college wil meer mensen 
bereiken en ze eerder bereiken, met maatwerk en als regisseur. In de nota beschrijft 
het college welke resultaten vooral op het gebied van vroegsignalering, preventie 
en nazorg bereikt moeten worden en op welke wijze dat gebeurt. 

Maandag 12 oktober 19.45 uur 

1. Bestuursrapportage 2020 
Met de bestuursrapportage informeert het college de raad over ontwikkelingen in het 
beleid en budgetten over de eerste acht maanden van het lopende begrotingsjaar. In 
de Bestuursrapportage is de septembercirculaire 2020 verwerkt over de voor Voorst 
negatieve ontwikkeling van de algemene uitkering. Het Rijk heeft ondertussen twee 
compensatiepakketten coronacrisis beschikbaar gesteld, die ook zijn verwerkt in 
de Bestuursrapportage. 

2. Prioriteitennota 2021 – 2024 
De prioriteitennota is het eerste document in de planning- & control-cyclus voor 
het jaar 2021. De prioriteitennota is het kaderstellende document op het gebied 
van beleid en financiën. Door vast-stelling bepaalt de raad de uitgangspunten voor 
de nieuwe meerjarenbegroting. Het college is zeer terughoudend met nieuwe pri-
oriteiten waarvan de lasten structureel doorwerken, vanwege verwachte tekorten. 

3. Meerjarenprogrammabegroting 2021 – 2024
De Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 is het tweede document in de plan-
ning & control-cyclus voor het jaar 2021 na de Prioriteitennota 2021. In deze 
Meerjarenprogrammabegroting stelt de raad de beleidsdoelen en het financiële 
kader voor het begrotingsjaar 2021 vast. Met de motie 'zoeken naar houvast' heeft 
de raad eerder dit jaar het college opgedragen met scenario’s te komen voor de 
meerjarenprogrammabegroting. Het college heeft enkele scenario’s uitgewerkt 
en ziet het scenario met verhoging van de onroerende zaakbelastingen als enige 
realistische optie. 

Maandag 12 oktober 21.30 uur 

1. Invoeren Voorster jeugdlintje (=Jongerenlintje) 
Op 11 november 2019 heeft de gemeenteraad de motie Jongerenlintje aangenomen 
waarin het college wordt opgedragen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het 
college doet nu het voorstel een Voorster jeugdlintje in te voeren om het belang van 
vrijwilligerswerk en mantelzorgers voor de Voorster gemeenschap te onderstrepen. En 
als een extra blijk van waardering voor kinderen/jongeren die mantelzorger zijn en/
of vrijwilligerswerk doen. 

2. Regionaal risicoprofiel 2021 – 2024 en regionaal 2021 – 2024 beleidsplan VNOG 
De Wet veiligheidsregio's bepaalt dat het bestuur van de veiligheidsregio het risicopro-
fiel vaststelt na overleg met de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De 
gemeenteraden kunnen tot eind oktober hun wensen kenbaar maken over het in het 
beleidsplan op te nemen beleid. Op 10 december 2020 stelt het bestuur het regionaal 
risicoprofiel en beleidsplan definitief vast. 

3. Nota Grondbeleid 2020 
De Financiële verordening gemeente Voorst 2017 schrijft voor om eens in de vier jaar een 
nota door de gemeenteraad vast te laten stellen, met in elk geval aandacht voor de visie 
op het toekomstig grondbeleid, het financieel beheer en de risicobeheersing. In deze 
nota staan ook de kaders voor de prijzen voor de verhuur en verkoop van onroerende 
zaken en in het bijzonder de prijzen voor de uitgifte van gronden en erfpachtcanons. 
Het college stelt voor om de in 2016 gekozen koers ook voor de komende vier jaar 
voort te zetten. In deze nieuwe nota zijn twee beslispunten toegevoegd ten opzichte 
van de vorige nota: 
1. Het opheffen van de algemene reserve buffer grondexploitatie; 
2. Het verruimen en vereenvoudigen van de berekening van de vereveningsbijdrage 
voor sociale woningbouw.

Informatie
Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten kunt u inzien op 
voorst.raadsinformatie.nl  en in de (gratis) app Politiek Archief (voor tabletcomputers). 

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

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsleden benaderen, meepraten in de ronde-
tafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl , Postbus 
9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst. 
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) op 
voorst.raadsinformatie.nl , via de kalender kiest u de vergadering van uw keuze. Daarna 
klikt u op de knop ‘live’.

▪ maandag 12 oktober 18.00 uur ronde-tafelgesprekken (digitaal)
▪ dinsdag 13 oktober  18.00 uur mogelijke uitloop ronde-tafelgesprekken (digitaal)
▪ maandag 26 oktober  10.00 uur raadsvergadering (fysiek, vooralsnog)
▪ maandag 9 november  9.30 uur raadsvergadering (fysiek, vooralsnog)
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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 dan ontvangt u 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.

Rectificatie besluitenlijst raadsvergadering 21 september
Helaas staat in deze besluitenlijst een fout. Hierin stond vermeld dat de motie over 
Energieopslag (bijvoorbeeld waterstof) was ingediend door Gemeente Belangen en 
D66. Dit is niet correct. De motie is ingediend door PvdA-GroenLinks en D66. De motie 
is met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).
Excuus voor de verwarring.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op 
voorst.raadsinformatie.nl direct bij de besluitenlijst te komen. Het 
audioverslag  van de raadsvergadering  van 21 september 2020 kunt 
u afluisteren via voorst.raadsinformatie.nl door in de kalender op de 
gewenste datum te klikken. 

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

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 absoluut noodzakelijk dat 
u in persoon langskomt om een 
product aan te vragen? Maak dan 
eerst online op voorst.nl of telefo-
nisch een afspraak met ons. 

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

Verwijdering grafbedekkingen oktober 2020

Vanaf 12 oktober 2020 worden 
grafstenen en grafbedekkingen 
op de gemeentelijke begraaf-
plaatsen in Voorst en Terwolde 
verwijderd. Deze werkzaamhe-
den worden uitgevoerd op de 
huurgraven waarvan afstand is 
gedaan door de nabestaanden, 
of waarvan het grafrecht verlo-
pen is. 

Hergebruik gedenkteken
Sinds enige tijd worden grafste-
nen die daarvoor in aanmerking 
komen niet meer vernietigd maar 

hergebruikt. Door dit te doen 
wordt een bijdrage geleverd 
aan de zogenaamde circulaire 
economie, waarin grondstoffen 
in de gebruikscyclus gehouden 
worden. Voor hergebruik worden 
altijd eerst de persoonsgegevens 
van de grafmonumenten verwij-
derd. Op circlestone.nl  staat 
meer informatie en een uitleg 
over de werkwijze. 

Lijst bij de ingang van de 
begraafplaatsen
Op beide begraafplaatsen hangt 

een lijst met de graven waarop 
deze werkzaamheden uitge-
voerd worden. De lijsten han-
gen op het informatiebord, bij 
de plattegrond, onder de over-
kapping bij de ingang van beide 
begraafplaatsen. 

Vragen?
Heeft u vragen over de uitvoering 
van de werkzaamheden? Neem 
dan gerust contact op met de ge-
meente Voorst, Marcel Schotman: 
0571-27 93 77 , 
m.schotman@voorst.nl  ■

Parkeren bij het gemeentehuis

Heeft u een afspraak gemaakt en 
komt u met de auto naar het gemeen-
tehuis? Maak dan alleen gebruik van 
de parkeerruimte bij het gemeente-

huis 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 invoert in 
uw navigatie, dan komt u vanzelf bij 
de parkeerruimte van het gemeen-
tehuis uit. Het is niet toegestaan om 
uw auto bij aangrenzende bedrijven 
te parkeren.  ■

Samen aan de slag voor de Dag van de Duurzaamheid

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Op 9 oktober is alweer de elfde 
landelijke Dag van de Duurzaam-
heid. Dit jaar is duurzame kleding 
het thema. Kleding heeft (in)di-
rect veel invloed op de klimaat-
verandering. Wist u dat de kle-
dingindustrie een van de meest 
vervuilende industrieën is op dit 
moment? Mensen kopen gemid-
deld 60% meer kledingstukken 
dan 15 jaar geleden. En we doen 
er maar half zo lang mee! En wist u 
dat er gemiddeld 8000 liter water 

nodig is voor het maken van een 
spijkerbroek? Gebruik van land, 
water, energie en chemicaliën 
voor het produceren van kleding 
heeft veel effect op het milieu.

Grote berg aan afval van 
kleding
Ieder jaar komt er 35 miljard kilo 
aan kleding bij op de wereld, 
terwijl 40% daarvan ongedragen 
wordt weggegooid. In Nederland 
gaat er jaarlijks 235 miljoen kilo 
textiel de vuilcontainer in. Die 
cijfers liegen er niet om! Al jaren 
wordt er veel meer kleding ge-
maakt dan dat er gebruikt wordt. 
En hierdoor is er een gigantische 
berg met afval van textiel ont-
staan. Tijd voor verandering dus.

Koop bewust
Met uw kleren heeft u de moge-
lijkheid om de gevolgen op het 
milieu makkelijk met 30% terug 
te dringen. Simpelweg door be-

wust te kiezen voor duurzame 
kleding van milieuvriendelijkere 
materialen. En door tweedehands 
kleding te kopen of door te win-
kelen in winkels die aandacht 
hebben voor een meer duurzame 
productie. Maar vooral ook: door 
uw kleding minder vaak te was-
sen en te strijken. En natuurlijk 
door er duurzaam afscheid van 
te nemen door ze bijvoorbeeld 
naar een kringloopwinkel te 
brengen.

Mooie duurzame initiatieven
Kledingruil, tweedehands kleding 
kopen, zelf kleding repareren en 
de Kledingbank. Het aantal lokale 
initiatieven die bijdragen aan de 
duurzaamheid, valt niet meer bij 
te houden. Steeds meer mensen 
beseffen dat ook kleinere projec-
ten een grote invloed kunnen heb-
ben. Dat zien wij graag binnen de 
gemeente Voorst Samen aan de 
slag tegen klimaatverandering!  ■  
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De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig op overheid.nl 
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 28 september 2020 tot en 
met vrijdag 2 oktober 2020.

Bekendmakingen

Week 41: 07-10-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Rondom de Wilpermolen, Molenallee 12 in Wilp Bevrijding Posterenk op 27 september 2020 Toestemming verleend BW-2020-0138

Vaassenseweg in Nijbroek (parkeerplaats begraafplaats) Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
24/09/20

Z-20-08718_2020-58925

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Middendijk 33-35 in Nijbroek Herinrichting bedrijfsperceel Ontwerp NL.IMRO.0285.13103-
OW00 

Milieumelding

Rijksstraatweg 210 Teuge Plaatsen overkapping Melding ontvangen Z-MELD840-2020-001062

Omgevingsvergunning

Avervoordseweg 26 in Terwolde Bouwen bedrijfsgebouw Vergunning verleend SXO-2020-0405

Broodakker 39 in Twello Plaatsen erker en dakkapellen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0610

Buddezand 25 in Wilp Bouwen schuur Vergunning verleend SXO-2020-0509

de Kar 11T in Klarenbeek Bouwen zonnepark (wijzigingsaanvraag op SXO-
2019-0169)

Vergunning verleend SXO-2020-0541

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

Vergunning verleend SXO-2020-0399

Dorpsstraat 75 in Terwolde Kappen 2 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0614

Duistervoordseweg 66 in Twello Kappen esdoorn Vergunning verleend SXO-2020-0523

Ganzeboomsland oneven 15 t/m 21, Stobbenakker on-
even 3 t/m 9, Stobbenakker oneven 13 t/m 19, Stobben-
akker oneven 43 t/m 49 en Stobbenakker even 10 t/m 
24 in Twello

Bouwen 24 koopwoningen Vergunning verleend SXO-2020-0391

Kerkstraat 1 in Voorst Starten destilleerderij (aan huis verbonden bedrijf) Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0507

Marktstraat 1A t/m 1E in Twello Realiseren 3 appartementen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0598

Middendijk 68 en 70 Nijbroek Actualiseren milieuvoorschriften Ontwerpvergunning SXO-2020-0605

Molenstraat 49 in Twello Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2020-0481

Nijverheidsstraat 29 in Twello Bouwen bedrijfshal Aanvraag ontvangen SXO-2020-0603

Parmentierstraat 7 in Teuge Kappen beuk Aanvraag ontvangen SXO-2020-0599

Plan De Schaker kavels 8 en 9 in Twello Bouwen 2 woningen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0606

Plan De Schaker Oost II kavels 10 en 11 in Twello Bouwen 2 woningen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0607

Rijksstraatweg 32 in Voorst Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0594

Roggencampweg 11 in Wilp Brandveilig gebruik Kind en Jeugd ‘de IJsselvallei’ Vergunning verleend SXO-2020-0410

Schoolstraat 23 in Voorst Aanleggen in-/uitrit Vergunning verleend SXO-2020-0498

Tussen Bonenkampsweg 2 in Voorst en Wellinkhofweg 4 
in Terwolde

Uitvoeren inrichtingswerkzaamheden aan de Fliert 
ter verbetering van ecologische en hydrologische 
kwaliteit

Vergunning verleend SXO-2020-0543

van Hogendorpstraat 36 in Twello Realiseren entree Vergunning verleend SXO-2020-0549

Verdistraat 14 in Twello Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0510

Westererf 26 in Nijbroek Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0366

Westererf 28 in Nijbroek Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0361

Winterakoniet 15 in Twello Plaatsen dakopbouw Vergunning verleend SXO-2020-0448

Withagenweg 40B in Wilp Plaatsen brandstoftank Vergunning verleend SXO-2020-0571

Sloopmelding

Groen van Prinstererstraat 4 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0597

Middendijk 54 in Nijbroek Saneren asbesthoudend dak en slopen schuur Melding ontvangen SXO-2020-0596

Parallelweg 3 in Twello Slopen en verwijderen van asbesthoudende materi-
alen schuur

Melding ontvangen SXO-2020-0593

Trippestraat 24 in Terwolde Verwijderen asbesthoudende materialen van drie 
schuren

Melding ontvangen SXO-2020-0546
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■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■ 0571 - 27 99 11 / 14 0571 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl

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

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 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-
mailservice of de app downloaden. 
Met enkele stappen schrijft u zich 
in. U ontvangt dan dagelijks per 
e-mail een overzicht van beslui-
ten en andere berichten die on-
der meer gemeenten, provincies 
en waterschappen via overheid.nl 
publiceren. U stelt het type 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:

Door de corona-uitbraak behan-
delen wij bouwplannen zoveel 
mogelijk digitaal. 

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

ken 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 tijdelijk 
niet bij aanwezig zijn. Een tele-
fonische toelichting geven mag 
natuurlijk wel.

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

Vollehandsweg 9 in Terwolde Afvoeren asbesthoudende materialen Melding ontvangen SXO-2020-0608

Zonnenbergstraat 47 in Wilp Verwijderen asbesthoudende materialen 2 schuren Melding ontvangen SXO-2020-0601

Zutphenseweg 41 in Klarenbeek Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2020-0609

Tijdelijke verkeersmaatregel
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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

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 nood-
zakelijk vanwege de 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 
bewegwijzering 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.  ■


