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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Raadsvergadering 6 juli
Op maandag 6 juli heeft de gemeenteraad digitaal vergaderd. Op 
voorst.raadsinformatie.nl kunt u de videotulen van deze vergadering terugkijken 
(klik op de gewenste datum). Hier staan ook de besluiten die genomen zijn. 
Vragen over Politiek Portaal? Neem contact op met de griffie: 0571-27 93 87.

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 

Vergaderingen
De gemeenteraad is voornemens vanaf september weer fysiek te vergaderen, als de 
situatie dat toelaat. En natuurlijk houden we daarbij de RIVM richtlijnen strikt in de 
gaten. Wij houden u via het Voorster Nieuws en voorst.nl op de hoogte. 

maandag 7 september 19.30 uur ronde-tafelgesprekken
maandag 21 september 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 
▪ 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.

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

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.

Gratis cursus ‘Politiek Actief’, nog enkele plaatsen vrij
De gemeente Voorst biedt (ondertussen voor de 4e keer) de cursus ‘Politiek Actief’ 
aan. De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de lokale politiek. 
Of misschien wel zelf actief wil worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijk-
heden zijn. Of je na de cursus deze stap ook daadwerkelijk zet is uiteraard geheel 
aan jou zelf. De cursus wordt verzorgd door de griffie van de gemeente Voorst. En 
het mooie is: de cursus is gratis!
De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten in het gemeentehuis van Voorst in Twello (tij-
delijke huisvesting aan Hietweideweg 20). De cursus wordt wisselend op dinsdag- en 
woensdagavond vanaf 19.30 uur gegeven (16 september, 29 september, 14 oktober, 
27 oktober, 11 november, 25 november en 9 december).
Kennis en vaardigheden wisselen elkaar af, op een leuke en ontspannen manier. Ook 
maak je kennis met raadsleden en daarnaast woon je een raadsvergadering bij. Én 
we gaan met elkaar debatteren, waarbij een debattrainer en de Voorster Debatclub 
Haantje de Voorste de groep begeleiden.
 
Groep 4 is al gestart in maart, maar na 1 bijeenkomst moesten we de cursus in verband 
met coronamaatregelen opschorten. Met deze groep gaan we op 16 september een 
herstart maken. Daar zien we naar uit! We hebben nog een paar plekken vrij. Meer 
weten of aanmelden? We spreken je graag. 

Meer informatie
Meer informatie: voorst.nl/politiekactief ·Je kunt je opgeven via griffie@voorst.nl of 
bellen met de griffie: 06-25 47 13 94.

Verkiezing ‘Duurzaamste Huis van Nederland’

De Nationale Duurzame Huizen 
Route gaat deze zomer weer op 
zoek naar het Duurzaamste Huis 
van Nederland. Met de verkie-
zing geeft de organisatie huisei-
genaren de welverdiende waar-
dering voor hun prestaties op 
het gebied van duurzaam wo-
nen. Daarnaast is het een kans 
om anderen te inspireren om 
zelf ook aan de slag te gaan. Alle 
huiseigenaren die hun woning 

hebben verduurzaamd, doen 
mee aan de verkiezing door hun 
woning voor 8 september 2020 
aan te melden op duurzamehui-
zenroute.nl/verkiezing 

Kans op de publieksprijs
Een deskundige jury kiest per 
categorie een winnaar. De prijs-
categorieën zijn bepaald op ba-
sis van bouwjaar en woonopper-
vlakte. De jurywinnaars worden 
bekend gemaakt op het feeste-
lijke (online) verkiezingsevent 
op 20 november 2020. Het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, de Volks-
bank, de provincies Drenthe, 
provincie Friesland, provincie 
Gelderland en provincie Zeeland 
maken de verkiezing mogelijk. In 
deze provincies maken deelne-
mers ook kans op een publieks-
prijs. Van 29 september tot 13 
oktober kan het publiek stem-

men op haar favoriete duurzame 
huis. De provinciewinnaars gaan 
daarna door voor de landelijke 
publieksprijs. 

De Nationale Duurzame 
Huizen Route
Gemeente Voorst ondersteunt 
de Nationale Duurzame Huizen 
Route: een onafhankelijk plat-
form waar huiseigenaren hun 
ervaringen met duurzaam wonen 
en bouwen delen. Hun woningen 
zijn een bron van inspiratie en 
informatie voor mensen die zelf 
aan de slag willen met hun huis. 
Huiseigenaren kunnen online vra-
gen beantwoorden en hun woning 
tijdens de Duurzame Huizen Rou-
te op 31 oktober of 7 november 
openstellen voor bezoekers. Een 
inschrijfsysteem maakt het moge-
lijk om bezoekers in kleine groe-
pen en verspreid over de dag te 
ontvangen.  ■

CAK: komende maanden facturen voor eigen 
Wmo-bijdrage

Mensen die hulp en/of onder-
steuning krijgen vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) moeten een eigen 
bijdrage betalen. Deze bijdrage 
is in 2020 maximaal € 19 per 
maand. Het Centraal administra-
tie kantoor, kortweg CAK, ver-
stuurt hiervoor facturen. Door 
een technisch probleem heeft 
het CAK nog niet alle facturen 
verstuurd. De komende maan-
den verstuurt het CAK stap voor 
stap de facturen. 

Geen factuur voor april 
en mei
In verband met de landelijke 
coronamaatregelen is niet alle 
Wmo-hulp en ondersteuning 
geleverd. Daarom heeft de mi-
nister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport besloten de ei-
gen bijdrage voor de maanden 
april en mei niet in rekening te 

brengen. Mensen betalen over 
2020 dus maximaal € 190 (10 
maanden x € 19).

Voorkom betalingspro-
blemen
Voorkom betalingsproblemen 
door alvast € 19 per maand op-
zij te leggen. Het is ook mogelijk 
om kosteloos een betalingsrege-
ling met het CAK af te spreken. 
Informatie over het regelen van 
een betalingsregeling staat op de 
factuur die u ontvangt. Vanaf dat 
moment is het mogelijk om hier 
afspraken over te maken. 

Meer informatie
Op hetcak.nl/wmo2020 staat 
meer informatie over de Wmo en 
de antwoorden op de meest ge-
stelde vragen. Heeft u vragen? Bel 
gerust met het CAK: 0800-19 25 
(gratis maandag tot en met vrij-
dag 08.30 uur tot 17.00 uur.   ■
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Wijzigingen papierinzameling
Per 1 augustus 2020 zijn er een paar belangrijke veranderingen in 
de oud papier inzameling. Grote losse dozen en karton die naast de 
blauwe container staan, worden niet meer meegenomen! 

Stop al uw oud papier in de blauwe container en plaats deze met het 
handvat naar de woning (de afvalcontainers voor rest, pmd en gft 
plaatst u nog steeds zoals u gewend bent. Op de papiercontainers 
wordt een sticker met pijl geplakt omdat dit de enige container is 
die anders geplaatst moet worden). Alleen compact gebundeld los 
oud papier of in handzame doosjes (die in een minicontainer passen) 
worden meegenomen. Het is ook mogelijk om uw oud papier zelf 

afvalinformatie

Ernstige hinder A1 Twello - Deventer Oost juli en augustus

Rijkswaterstaat verbreedt de A1 
tussen Apeldoorn en Azelo. Van 
zaterdag 11 juli tot en met zon-
dag 23 augustus vinden de werk-
zaamheden plaats op het traject 
Twello - Deventer Oost. Om het 
werk veilig uit te voeren zijn de 
rijstroken versmald, geldt een la-
gere snelheid en zijn op- en af-
ritten afgesloten. Weggebruikers 
moeten rekening houden met 
ernstige verkeershinder en een 
extra reistijd die kan oplopen tot 
30 minuten. 

Versmalde rijstroken
Zaterdag 11 juli t/m zondag 23 
augustus:
versmalde rijstroken traject Twel-
lo (22) en Deventer-Oost (24) en 
lagere maximumsnelheid.

Op- en afritten afgesloten
Zaterdag 11 juli t/m vrijdag 31 
juli: 
oprit Deventer (23) richting Hen-

gelo afgesloten;
afrit Deventer-Oost (24) vanuit 
Apeldoorn afgesloten. 

Zaterdag 1 augustus t/m zondag 
23 augustus: 
oprit Deventer-Oost (24) richting 
Apeldoorn afgesloten;
afrit Deventer (23) vanuit Hengelo 
afgesloten. 

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

Advies aan weggebruikers
▪ Vermijd de A1 rond Deventer 

zoveel mogelijk.
▪ 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 afritten 
Deventer en Deventer-Oost ge-
durende 3 weken per richting.

Vergroten capaciteit A1 
Apeldoorn-Azelo
Toenemend vrachtverkeer zorgt 
voor veel vertraging op de A1 
Oost tussen Apeldoorn en Aze-
lo. Dit traject is een belangrijke 
verbinding tussen economische 
gebieden binnen en buiten Ne-
derland. Goede doorstroming op 
deze route is belangrijk voor de 
bereikbaarheid en economische 
ontwikkeling van de regio. Daar-
om werken rijk en regio samen 
aan het vergroten van de capaci-
teit van de A1 Oost in het verbre-
den van de A1: tussen Apeldoorn 
en Deventer naar 2x4 rijstroken 
en tussen Deventer en knoop-
punt Azelo naar 2x3 rijstroken. 
Op A1Oost.nl staat achtergrond-
informatie over de uitbreiding van 
de A1 Apeldoorn-Azelo.

Meer informatie
Actuele verkeersinformatie: 
rijkswaterstaatverkeersinforma-
tie.nl en informatie over weg-
afsluitingen: rijkswaterstaat.nl/
wegwerkzaamheden . Of bel met 
het gratis informatienummer van 
Rijkswaterstaat op 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. ■

Vergoeding voor kruidenrijke akkerranden

De gemeente stelt geld beschik-
baar voor kruidenrijke akker-
randen. Hierdoor komen meer 
boeren en particulieren in aan-
merking voor een vergoeding 
om hun akkerranden bloem- en 
kruidenrijk te maken. Een be-
groeiing met veel kruiden en 
bloemen langs de akkerranden 
is goed voor de biodiversiteit en 
maakt het buitengebied aantrek-
kelijk voor mensen.

Bijdragen aan een agra-
risch natuurlijk landschap
Boeren en particulieren dragen 
bij aan een agrarisch natuurlijk 
landschap door hun grond krui-
denrijk te maken en te beheren. 
Het Collectief Veluwe biedt een 
beheerpakket voor bloem- en 
kruidenrijke akkerranden. Dit is 
een vergoeding die misgelopen 
inkomsten verrekend. Boeren 
en particuliere grondeigenaren 
komen hiervoor in aanmerking 
als zij minimaal 500 m2 inzaaien 
met een kruidenrijk mengsel.

Collectief Veluwe
Collectief Veluwe werkt met 
agrarisch natuur- en landschaps-
beheer aan een zo optimaal 
mogelijk leefgebied voor veel 
verschillende diersoorten. Een 
onderdeel van dit agrarisch na-
tuur- en landschapsbeheer zijn 
de beheerpakketten voor boeren 
en particuliere grondeigenaren. 
Er zijn verschillende pakketten 
afhankelijk van het soort na-
tuur en dier. De veldcoördinato-
ren kijken samen met boeren en 
particuliere grondeigenaren wat 
het beste toegepast kan worden 
in het gebied. Bijvoorbeeld  de 
aanleg en het beheer van een 
poel of knotwilgen. Of zwaarder 
beheer zoals botanisch hooi-
land of een kruidenrijke akker-
rand. De gemeente Voorst stelt 
extra geld beschikbaar voor de 
laatstgenoemde kruidenrijke ak-
kerranden, hiermee komen meer 
boeren en particuliere grondei-

genaren in aanmerking voor deze 
vergoeding. 

Voordelen
Het beheren van een stuk land 
of akkerrand met aandacht voor 
kruidrijke begroeiing biedt onder 
andere een broedgebied aan vo-
gels en een leef- en schuilgebied 
voor veel verschillende diersoor-
ten. Bloemrijke akkerranden zijn 
een bron van voedsel voor aller-
lei soorten vogels, zoogdieren 
en insecten. Bovendien zorgen 
alle randen samen met overige 
natuurgebieden ervoor dat die-
ren zich gemakkelijker kunnen 
verplaatsen. Wanneer er meer 
verschillende dieren en plan-
tensoorten in een gebied aan-
wezig zijn, dan draagt dat ook 
bij aan de natuurlijke bestrij-
ding van plagen zoals de eiken-
processierupsplaag. Daarnaast 
geven bloeiende akkerranden 
het landschap kleur, en zorgen 
daarmee voor een aantrekkelijk 
buitengebied. 

Vergoeding
Het geld van de gemeente is be-
schikbaar om meer boeren en 
particuliere grondeigenaren ge-
bruik te laten maken van het be-
heerpakket wanneer het beschik-
bare budget vanuit het Veluws 
Collectief op is. Het geld is ook 
beschikbaar voor de gebieden die 
buiten de aangewezen leefgebie-
den door de provincie vallen.

Meer informatie
Meer weten? Neem contact op 
met Janneke Sindram, zij bekijkt  
samen met u of u onder de of-
ficiële beheer pakketten valt,  
of dat u  gebruik kunt maken 
van de extra gelden die de ge-
meente Voorst beschikbaar stelt. 
Meer informatie: 
c o l l e c t i e f v e l u w e . n l  e n 
veluweijsselzoom.nl  
Stuur dan een e-mail naar Jan-
neke Sindram: jannekesindram@
collectiefveluwe.nl  ■

weg te brengen en gratis in te leveren bij één van de Recyclepleinen 
van Circulus-Berkel. 

Inzameling met automatische zijlader
Sinds 1 juli 2020 is de oud papierinzameling met een vuilniswagen met een automatische zijla-
der. Hier komt geen handwerk meer aan te pas, ook omdat de inworpopening te hoog is om daar 
handmatig papier in te gooien. We begrijpen dat dit een grote verandering is. Daarom stappen de 
vuilnismannen nog wel uit om eventuele kleine doosjes en stukken karton mee te nemen (als ze niet 
te groot zijn voor de blauwe container). Dit betekent dus dat de vuilnisman na de eerste leging van 
de blauwe container de kleine doosjes of stukken karton in de blauwe container doet. En daarna de 
blauwe container voor een tweede keer door de zijlader laat legen. Grote dozen en grote stukken 
karton kunnen vanaf 1 augustus 2020 niet meer meegenomen worden. 

Extra blauwe container(s)
Tegen eenmalige kosten is het mogelijk om een, of meerdere extra blauwe container(s) te bestellen. 
De eenmalige kosten zijn € 53,00 of € 36,40 per container als u meerdere containers aanvraagt. 
Neem hiervoor contact op met Circulus-Berkel: 0900-9552.  ■

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
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Op overheid.nl geeft de gemeente Voorst dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm 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 29 juni 2020 tot en met vrijdag 
3 juli 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 28: 08-07-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Blériotstraat 3 in Teuge Deelnemen aan ANWB Streetwise op 14 oktober 2020 van 8-12:30 
uur

Melding ontvangen BW-2020-0101

H.W. Iordensweg 17 in Twello Ontheffing brandveiligheidstest met kalkhennep Ontheffing verleend
29-06-20

Z-20-06568_2020-40801

Kadijk 18 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
29-06-20

Z-20-06018_2020-39737

Polveensweg 13 in Klarenbeek Rectificatie: ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
15-06-20

Z-20-05591_2020-40456

Zwarte Kolkstraat 80 in Wilp Deelnemen aan ANWB Streetwise op 15 september 2020  
(gewijzigde datum)

Melding ontvangen BW-2020-0016

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Aanvullende beleidsregels voor verlening van structurele subsi-
dies van bescheiden omvang en de gewijzigde beleidsregels sub-
sidie Jeugd en Jongeren en subsidie Kunst en Cultuur en intrekken 
Beleidsregels  
subsidie Vrijwilligersbeleid en subsidie Vrijetijdsbesteding per-
sonen met een beperking

Vastgesteld Z-20-02410_2020-23896

Gemeente Voorst Beleidsregels subsidie Jeugd en Jongeren Vastgesteld Z-20-02410_2020-23886

Gemeente Voorst Beleidsregels subsidie Kunst & Cultuur Vastgesteld Z-20-02410_2020-23884

Gemeente Voorst Besluit waardebonnen voor kleine energiebesparende maatregelen Vastgesteld Z-20-05878_2020-37453

Gemeente Voorst Gewijzigde beleidsregels subsidie Jeugd en Jongeren en subsidie 
Kunst en Cultuur

Vastgesteld Z-20-02410_2020-17489

Gemeente Voorst Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland (VNOG) 1 juli 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-41314

Gemeente Voorst Regeling op de vergaderingen en organisatie van de werkzaam-
heden van de gemeenteraad Voorst 2020

Vastgesteld Z-20-05576_2020-37063

Gemeente Voorst Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening 
2004 gemeente Voorst

Vastgesteld Z-20-02410_2020-23888

Omgevingsvergunning

Abraham Kuyperstraat 48 in Twello Bouwen garage/schuur en aanleggen in-/uitrit Aanvraag ontvangen SXO-2020-0402

Avervoordseweg 26 in Terwolde Bouwen bedrijfsgebouw Aanvraag ontvangen SXO-2020-0405

Breestraat 42B in Voorst Uitbreiden woning Vergunning verleend (revisie) SXO-2019-1188

Broekstraat 25B in Klarenbeek Kappen eikenboom Vergunning verleend SXO-2020-0304

Diverse locaties in de gemeente 
Voorst

Plaatsen 8 masten met zonnepanelen voor stroomvoorziening 
voor automatiseren bestaande stuwen

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0399

Eendenkooiweg ong. (kad. NBK B 
2015) in Nijbroek

Bouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0287

Enkweg 17 in Voorst Plaatsen rolluiken achtergevel Aanvraag ontvangen SXO-2020-0414

Enkweg 32 in Voorst Gebruiken perceel en bestaande woning voor woondoeleinden Vergunning verleend SXO-2020-0368

Fluitenkruid 26 in Klarenbeek Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0295

Henkenburgweg 5 in Klarenbeek Bouwen garage/schuur Vergunning verleend SXO-2020-0291

het Wildezand 15 in Wilp Plaatsen zonnepanelen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0411

Houtwalstraat 2 in Wilp Aanleggen zwembad Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0282

Jupiter 68 in Twello Bouwen veranda (wijzigingsaanvraag op Z-HZ_WABO-2015-139) Aanvraag ontvangen SXO-2020-0412

Kadijk 1 in Terwolde Deels vervangen rieten kap Vergunning verleend SXO-2020-0267

Middendijk 50A en 50B in Nijbroek Bouwen 2 geschakelde woningen Vergunning verleend SXO-2020-0272

Noord Emperweg 4 en Leusvelder-
weg 3 in Voorst

Bouwen dubbel woonhuis (wijzigingsaanvraag op SXO-2017-1146) Aanvraag ontvangen SXO-2020-0404

Rijksstraatweg 158 in Teuge Kappen 8 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0297

Rijksstraatweg 20A in Voorst Herbouwen opslagloods Aanvraag ontvangen SXO-2020-0416

Vlasakker 42 in Twello Bouwen berging Aanvraag ontvangen SXO-2020-0407

Wellinkhofweg 14-14A in Terwolde Verbreden inrit Aanvraag ontvangen SXO-2020-0413

Westererf 18 in Nijbroek Bouwen woning Vergunning verleend (revisie) SXO-2018-0640
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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

Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl en ga naar de pa-
gina 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 bekendmaking/
publicatie staat of het mogelijk 
is om een inspraakreactie, ziens-
wijze, bezwaarschrift of beroep-
schrift in te dienen. En zo ja, tij-
dens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekendma-
king/publicatie niet op overheid.nl 
staan? Neem dan gerust contact op 
met de gemeente Voorst: 0571-27 
99 11. Wij helpen u graag!

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële bekendmakingen van de 
gemeente Voorst inzien? Dat is mo-
gelijk 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 an-
dere berichten die onder meer ge-
meenten, provincies en waterschap-
pen via overheid.nl publiceren. U 
stelt het type bericht in en van 
welke organisatie u deze berich-
ten wilt ontvangen. Daarbij is het 
ook mogelijk een afstand ten op-
zichte van uw adres aan te geven. 

U krijgt dan bericht over de actuele 
locatiegebonden bekendmakingen/
publicaties binnen de door u aan-
gegeven 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 we bekend op voorst.nl

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Door de corona-uitbraak kunt u 
daar helaas tijdelijk niet bij aan-
wezig zijn. Een telefonische toe-
lichting geven mag natuurlijk wel.

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

Wilpsedijk 6-8 in Wilp Kappen diverse bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0406

Zeedijk 9 in Terwolde Kappen populier Aanvraag ontvangen SXO-2020-0415

Zutphenseweg 23 in Klarenbeek Pand in gebruik nemen als kleding uitgiftepunt Vergunning verleend SXO-2020-0320

Sloopmelding

Middendijk 70A in Nijbroek Verwijderen asbesthoudend dak stal Melding ontvangen SXO-2020-0401

Zwarte Kolkstraat 64 in Wilp Afvoeren asbesthoudende materialen Melding ontvangen SXO-2020-0400


