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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Openbare vergadering gemeenteraad
maandag 14 december 19.30 uur 
Digitaal, via livestream te volgen
Op voorst.raadsinformatie.nl kunt u de raadsvergadering live volgen. Klik in de 
kalender op de raadsvergadering van 14 december 2020. Daarna klikt u op ‘live’. 
De gemeenteraad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in 
een ronde-tafelgesprek (beeldvormende vergadering) zijn besproken. 

Agenda
▪ Bestemmingsplan Dorpsstraat 4, 6 en 6a, Wilp [besluit]
▪ Bestemmingsplan Blankematerweg 3, Nijbroek [besluit]
▪ Benoeming lid Rekenkamercommissie en herbenoeming mevrouw M. Quené 

[besluit]
▪ Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 16 november 2020 

[besluit]
▪ Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 30 november 2020 [besluit]
▪ Beëdiging leden Rekenkamercommissie
▪ Afscheid de heer H.N.M. van den Broek, lid Rekenkamercommissie
▪ Plan van aanpak nieuwe Wet inburgering, inkoopstrategie inburgering en actieplan 

statushouders 2020 – 2021 [finaal debat]
▪ Legesverordening Voorst 2021 met Tarieventabel 2021 [finaal debat en besluit]
▪ Verordening reinigingsheffingen Voorst 2021 [finaal debat en besluit]
▪ Verordening rioolheffing Voorst 2021 [finaal debat en besluit]
▪ Verordening toeristenbelasting Voorst 2021 [finaal debat en besluit]
▪ Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorst 2021 [finaal debat en besluit]
▪ Wijziging Algemene plaatselijke verordening 2019 (2e wijziging) [finaal debat]
▪ PlusOV voortgang;/diversen [Finaal debat; voorhangprocedure over verdeelsys-

tematiek/gewijzigde begroting 2020] 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor zijn de 
ronde-tafelgesprekken, die meestal twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

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

Raadsvergadering 7 december 
Op maandag 7 december heeft de gemeenteraad  digitaal vergaderd. De videotulen  
van deze vergadering kunt u terug  kijken  in het raadsinformatiesysteem Politiek 
Portaal via voorst.raadsinformatie.nl  In de kalender klikt u dan op de gewenste 
datum. Hier staan ook de besluiten die genomen zijn.  
Vragen over  Politiek Portaal? Neem dan contact op met de griffie via 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 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 opnemen 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. Via voorst.raadsinformatie.nl kunt u de digitale vergaderingen live volgen 
(beeld + geluid). In de kalender kiest u de vergadering van uw keuze. Daarna klikt 
u op ‘live’.
▪ maandag 14 december 19.30 uur raadsvergadering (digitaal)
▪ maandag 11 januari 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken
▪ maandag 25 januari 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.

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 noodza-
kelijk vanwege de landelijke toe-
name in het aantal coronabesmet-
tingen. 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. ■

Advies bij rioolverstopping

In de gemeente Voorst zijn twee 
soorten riolering: vrijvervalriole-
ring (voornamelijk in de kernen) 
en drukriolering (in het buitenge-
bied). In dit artikel adviseren we u 
wat te doen bij een rioolverstop-
ping (afhankelijk van het soort 
riolering). 

Vrijvervalriolering
Heeft u een rioolverstopping bij 
een vrijvervalriolering? Zoek het 
ontstoppingsstuk in de riolering 
(ligt meestal op de grens van ge-
meentelijk- en particulier terrein) 
en graaf deze vrij. Vragen? Bel ge-
rust de gemeente: 0571- 27 98 
42.
Wanneer het ontstoppingsstuk 
vrij gegraven is, zijn er twee 
mogelijkheden:
1. De rioolbuis staat ter plaatse 
van het ontstoppingsstuk vol met 

water: er is een verstopping in de 
leiding op gemeentegrond. Bel in 
dit geval de storingslijn drukrio-
lering van de gemeente: 0571-27 
37 60.
2. De rioolbuis staat ter plaatse 
van het ontstoppingsstuk niet vol 
met water: de verstopping is dan 
op particulier terrein, tussen het 
ontstoppingsstuk en de riolering, 
binnen het gebouw. De bewo-
ner/eigenaar van het pand moet 

in dit geval zelf de verstopping 
oplossen of hiervoor een bedrijf 
inschakelen. 

Drukriolering
Afvalwater bij panden in het bui-
tengebied wordt via kleine gema-
len weggepompt. Bij problemen 
met de afvoer van het afvalwater 
belt u de storingslijn drukriolering 
van de gemeente Voorst: 0571-
27 37 60.  ■



voorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl 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 30 november 2020 tot en met 
vrijdag 4 december 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 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 
LET OP: door een landelijke sto-
ring in de app 'Over uw buurt' ko-

men niet alle berichten via deze 
app goed door. Daarom adviseren 
wij u om voorlopig geen gebruik 
te maken van de app 'Over uw 
buurt'.

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-
mailservice. Met enkele stappen 
schrijft u zich in. U ontvangt dan 
dagelijks per e-mail een overzicht 
van besluiten en andere berich-
ten die onder 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 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 behande-
len 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.

Bekendmakingen

Week 50: 09-12-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Avervoordseweg 14 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
24/11/20

Z-20-11428_2020-72096

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem 
buiten inrichtingen

Westererf 22 en 24 in Nijbroek Realiseren 2 individuele  
bodemenergiesystemen

Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2020-0016

Melding besluit landbouw

Koperdijk 3 en 5 Klarenbeek Intrekken Wm vergunning i.v.m.  
saneringsregeling varkenshouderij

Vergunning verleend Z-WM-INTR-2020-000970

Milieumelding

Rijksstraatweg 142 in Twello Veranderen indeling en plaatsen  
melkrobots

Melding beoordeeld Z-MELD840-2020-001393

Stellingmolenweg 10 in Voorst Starten handelsactiviteiten Melding beoordeeld Z-MELD840-2020-001392

Omgevingsvergunning

Ardeweg 10 in Wilp Kappen kastanjeboom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0784

Holthoevensestraat 22A in Teuge Bouwen schuur Aanvraag buiten  
behandeling

SXO-2020-0580

Marktstraat 1A t/m 1C in Twello Realiseren 3 appartementen Vergunning verleend SXO-2020-0598

Nabij Zwarte Kolkstraat 104 in Wilp-Achterhoek Aanleggen jeu-de-boulesbaan Vergunning verleend SXO-2020-0742

Rijksweg A1 De Paal 931 in Wilp Uitbreiden shop tankstation Vergunning verleend SXO-2020-0750

Rozendaalseweg 11 in Terwolde Kappen walnotenboom en snoeien  
treurwilg

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0790

Sneeuwroem 13 in Twello Plaatsen dakkapel Vergunning verleend SXO-2020-0624

Tienmorgen 4 in Wilp Kappen beuk en eik Aanvraag ontvangen SXO-2020-0782

Veenhuisweg 61B in Twello Bouwen rechterhelft  
twee-onder-een-kapwoning

Vergunning verleend SXO-2020-0621

Westererf 28 in Nijbroek Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2020-0787

Sloopmelding

Bruggekampsweg 1 in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudende materialen  
en slopen 2 schuurtjes

Melding ontvangen SXO-2020-0781

Frans Halsstraat 7 in Twello Verwijderen asbesthoudende toepassingen 
en slopen gebouw

Melding ontvangen SXO-2020-0788

Frans Halsstraat 7A in Twello Slopen gebouw Melding ontvangen SXO-2020-0789

Vermeersweg 65A in Twello Verwijderen asbesthoudende  
golfplaten schuur

Melding beoordeeld SXO-2020-0786

Witte de Withstraat 35 in Twello Verwijderen asbesthoudende toepassingen Melding beoordeeld SXO-2020-0785
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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

Parkeren bij het gemeentehuis

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 be-
zoekers gereserveerd is. Deze 
parkeermogelijkheden staan 
met borden aangegeven: 

▪ parkeerruimte dicht bij het ge-
bouw 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. ■

Geslaagde ‘AAN in het donker’ actie 

Op donderdagmiddag 3 decem-
ber vond een geslaagde ‘AAN in 
het donker’ fietsverlichtingsactie 
plaats in de gemeente Voorst, bij 
het Veluws College in Twello. Het 
fietsverlichtingsteam heeft po-
sitieve gesprekken gevoerd met 
fietsers over het belang van goede 
fietsverlichting. Vaste verlichting 
is de norm. Maar als die even 
niet werkte deelde het team gra-
tis oplaadbare fietslampjes met 

bijbehorend USB-kabeltje uit aan 
fietsers. Ook wethouder Hans van 
der Sleen was hierbij aanwezig om 
fietsers te vertellen hoe belangrijk 
het is om goed zichtbaar te zijn 
met werkende fietsverlichting. De 
wethouder sprak fietsers zonder 
verlichting aan en hij gaf hen gra-
tis een fietslampje mee. 

Zorg dat je goed zichtbaar 
bent in het donker
Bijna iedereen weet dat fietsen 
met licht een stuk veiliger is dan 
zonder. Uit onderzoek blijkt dat 
het risico voor fietsers om in het 
donker slachtoffer te worden van 
een ongeval met zeker 20% af-
neemt bij goed werkende fiets-
verlichting. Er fietsen gelukkig 
steeds meer mensen met fiets-
verlichting. Maar vooral onder 
de jongeren kan dit beter. Van 
de jongeren tussen de 12 en 24 

jaar maakt slechts de helft ge-
bruik van werkende fietsverlich-
ting. Jongeren tussen de 12 en 18 
jaar hebben vaak wel fietsverlich-
ting, maar doen deze niet aan. De 
jongeren tussen de 18 en 24 jaar 
hebben vaak geen werkende ver-
lichting, repareren de verlichting 
niet en nemen ook geen vervan-
gende verlichting mee. 

Juist nu
Nu het weer vroeger en langer 
donker is, is het belangrijk om 
extra aandacht aan het belang van 
goede fietsverlichting te schen-
ken. Want zichtbaar zijn in het 
verkeer is belangrijk voor je ei-
gen veiligheid, maar ook die van 
een ander. Met deze campagne 
herinneren we jongeren eraan om 
hun fietsverlichting, juist in deze 
periode, op orde te hebben om 
veilig thuis te komen.  ■

Inwoner van De Vecht of Teuge? 
Meld u aan voor de informatieavond! 
We zijn weer gestart met informatieavonden over de duurzame opwek 
van energie in onze dorpen. Vanwege corona is het helaas digitaal. De 
eerstvolgende inspraakavonden zijn op 15 december voor inwoners 
van De Vecht en 16 december voor inwoners van Teuge. Aanvang 
19.30 uur. Aanmelden kan via voorst.nl/energie of door een mail te 
sturen naar duurzaam@voorst.nl. 

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Oproep: bent u de dupe van de 
kinderopvangtoeslag-affaire?
Wij zijn op zoek naar inwoners die slachtoffer zijn van de kinder-
opvangtoeslagaffaire van de Belastingdienst. Het is vaak lastig om 
aan juiste informatie en hulp te komen. Daarom willen we graag 
weten wie er in onze gemeente mee te maken hebben. Dan kun-
nen we u ondersteunen.

Bent u slachtoffer of heeft u een vraag hierover? Neem dan contact 
op met Karin Hegeman via k.hegeman@voorst.nl 
of 0571-27 92 55

Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen
Inwoners van de gemeente Voorst 
met een netto inkomen tot 125% 
van de bijstandsnorm kunnen 
in aanmerking komen voor de 
Gemeentepolis. Deze collec-
tieve zorgverzekering heeft de 
gemeente met Salland Zorgver-
zekeringen afgesloten. De Ge-
meentepolis biedt aantrekkelijke 
voordelen. Via gezondverzekerd.
nl/voorst kunt u de premie bere-
kenen en u aanmelden.

Voordelen en vergoedingen 
van de Gemeentepolis
De Gemeentepolis heeft meerdere 
voordelen:
▪ Een zorgverzekering met extra 

ruime vergoedingen.
▪ Geen eigen risico.
▪ De gemeente Voorst betaalt 

mee aan uw zorgverzekering.

▪ U hoeft bijna niets voor te 
schieten; vrijwel alle rekeningen 
gaan rechtstreeks naar Salland 
Zorgverzekeringen.

▪ Kinderen tot 18 jaar zijn gratis 
meeverzekerd voor de basis-
verzekering. Ook voor de uit-
gebreide aanvullende en tand-
artsverzekering als u deze heeft 
afgesloten. 

Daarnaast biedt de Gemeentepo-
lis extra vergoedingen:
▪ Vijf extra behandelingen alge-

mene fysiotherapie en oefen-
therapie per kalenderjaar.

▪ Maximaal € 75 extra vergoe-
ding van de kosten voor brillen 
en lenzen per 2 kalenderjaren.

▪ Voor mondzorg een aanvul-
ling tot maximaal € 250,- per 
kalenderjaar. 

Stap over voor 1 januari
Komt u in aanmerking? Stap dan 
over voor 1 januari 2021. Sal-
land Zorgverzekeringen zegt 
uw huidige zorgverzekering 
automatisch voor u op. Lopen-
de machtigingen bij uw hui-
dige zorgverzekeraar worden 
overgenomen.

Meer informatie en 
aanmelden
Kijk op gezondverzekerd.nl/
voorst voor meer informatie, de 
premieberekening en om u aan 
te melden. Wilt u weten of u in 
aanmerking komt voor de Ge-
meentepolis? Neem dan contact 
op met de gemeente Voorst, Eva 
van Dijk: 0571-27 92 81. ■

Gratis nestkast bij isolatie,- en glasactie in 
gemeente Voorst
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 organiseert de gemeente Voorst in 
samenwerking met Energierijk Voorst en het Regionaal Energieloket 
een isolatie.- en glasactie voor haar inwoners. Met deze actie wil de 
gemeente het verduurzamen van woningen gemakkelijk maken voor 
haar inwoners en duurzame energiebesparing stimuleren. Door de 
aankoop te bundelen kunnen bewoners isolatie en glas aanschaffen 
tegen een scherpere prijs. 

Prijs, kwaliteit en ervaring van installateur
De actie is opgezet in samenwerking met het Regionaal Energielo-
ket. Technische specialisten van het Regionaal Energieloket hebben 
verschillende installateurs in de regio bekeken. Op basis van prijs, 
kwaliteit en ervaring is de beste installateur gekozen die de instal-
laties van het isoleren van de woning of het plaatsen van dubbel glas 
zal uitvoeren.

Inschrijven voor de actie
Inschrijven voor de isolatieactie is mogelijk t/m 31 januari 2021. Be-
woners die zich hebben ingeschreven ontvangen een uitnodiging om 
een digitale woningopname in te plannen met de installateur. Tijdens 
deze woningopname geeft de installateur advies over onder andere 
de hoeveelheid en de locatie van de isolatie en/of het glas. Kort na de 
woningopname ontvangen bewoners een persoonlijke offerte. Hierna 
kunnen bewoners besluiten of ze meedoen met de actie. 

Gratis nestkasten
Samen met u werken we aan een duurzame toekomst. Een duurzame 
toekomst gaat niet alleen om energiebesparing, maar ook om het 
rekening houden met de natuur. Daarom krijgt u een gratis nestkast 
- op te halen bij Welkoop in Twello - wanneer u een maatregel laat 
uitvoeren binnen deze isolatie,- en glasactie. Door gratis nestkasten 
aan te bieden wil de gemeente zich samen met de inwoners inspannen 
voor de biodiversiteit. Voor meer informatie en voorwaarden, kijk op 
regionaalenergieloket.nl/voorst. 

Over het Regionaal Energieloket
Als energieloket van gemeente Voorst helpt Regionaal Energieloket 
woningeigenaren met het verduurzamen van de woning. Door hen 
te informeren over duurzame maatregelen voor de woning én col-
lectieve projecten te organiseren om samen ook daadwerkelijk aan 
de slag te gaan. Het Regionaal Energieloket werkt in opdracht van 
gemeente Voorst.  ■
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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

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 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 
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  ■

Regionaal Adaptatie Plan pakt wateroverlast, 
droogte en hittestress aan
Klimaatadaptatie samen aanpakken 
is belangrijk. Daarom heeft de ge-
meente Voorst samen met 27 an-
dere gemeenten gewerkt aan een 
Regionaal Adaptatie Plan (RAP). Het 
RAP is onlangs door de colleges van 
burgemeester & wethouders van 
alle gemeenten vastgesteld. Tij-
dens de regionale klimaattop op 4 
december werd hierover met alle 
Manifestpartners gesproken. Op 
welke plekken is groot risico op 
hevige overlast? Wat doen we er al 
aan? En wat kunnen we (nog) meer 
of anders gaan doen? Het RAP biedt 
richting en handvatten om onze 
regio en dus ook onze gemeente 
klimaatbestendig(er) te maken.

Klimaatverandering
Ondergelopen straten, uitgedroog-
de natuurgebieden en oververhitte 
ouderen, drinkwatertekort in hete 
zomers. Dit zijn maar een paar ef-
fecten van de klimaatverandering 
die gaande is en waar iedereen mee 
te maken krijgt. Als gemeente zijn 
we sinds 2017 als manifestpartner 
aangehaakt bij de ontwikkelingen 
in regio Vallei en Veluwe. Samen 
met de partners in de regio hebben 
we afspraken gemaakt hoe we met 
de klimaatverandering om kunnen 
gaan. Samen staan we sterker met 
meer kennis en ervaring. Dit alles 
komt samen in het RAP.

Van elkaar leren
Wethouder Hans van der Sleen: “Ie-
dereen kent inmiddels de warme 
en droge zomers. Dat het klimaat 
in beweging is, is inmiddels een 
feit. Naast voordelen geeft dit ook 
problemen. Zo kampt de landbouw 
met watertekorten en is er sprake 
van verminderde arbeidsproduc-

tiviteit door de warmte. En voor 
sommigen kan het klimaat zelfs 
leiden tot levensbedreigende situ-
aties. Naast het verminderen van 
de gevolgen door goede isolatie en 
zorgvuldig watergebruik, kijken we 
ook hoe we ons kunnen aanpas-
sen aan de klimaatwijzigingen. We 
doen dit in Voorst onder andere 
door het afkoppelen van regenwa-
ter van de riolering bij projecten, 
waardoor er minder snel rioolwater 
op straat komt bij een hoosbui. Of 
bijvoorbeeld door de groenstroken 
in onze dorpen zo in te richten dat 
meer schaduw ontstaat waardoor 
hittestress afneemt. In de pro-
gramma’s Water en Groen hebben 
we hiervoor de basis vastgelegd 
voor onze gemeente en nu, met 
het RAP, voor de wijdere omge-
ving. Naast dat we kunnen leren 
van elkaar is dit nodig omdat wa-
ter en hitte zich niet houdt aan de 
gemeentegrenzen."

Meer informatie
Regionaal delen. Lokaal doen, blijft 
de komende jaren het sleutelwoord 
in de Vallei en Veluwe en het Re-
gionaal Adaptatie Plan is hierbij de 
leidraad. 
Meer informatie hierover vindt u op 
klimaatvalleienveluwe.nl. ■

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


