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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Openbare vergadering maandag 16 maart 19.30 uur 
gemeentehuis; tijdelijke huisvesting Hietweideweg 20, Twello

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder 
in de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken 
over:
▪ Bommenregeling 2019 [besluit]
▪ Bestemmingsplan Wellinkhofweg 14, Terwolde [besluit]
▪ Bestemmingsplan Polveensweg 23-25, Klarenbeek [besluit]
▪ Nieuwe inschaling functie griffi  er [besluit]
▪ Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad /
 lid werkgeverscommissie [besluit]
▪ Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Voorst 2019 

[besluit]
▪ Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 20 januari 2020 [besluit]
▪ Verslag ronde-tafelgesprekken 2 maart 2020 [besluit]
▪ Voorster Energie Strategie [fi naal debat]
▪ Bestemmingsplan Derde herziening De Schaker Twello [fi naal debat]
▪ Bestemmingsplan Rioolgemaal Kruisakkerweg 5, Twello [fi naal debat]
▪ Integraal Veiligheidsplan 2020 – 2024 [fi naal debat]
▪ Gelimiteerde achtervangovereenkomst met Stichting Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw voor IJsseldal Wonen [fi naal debat; voorhangprocedure]
▪ Beantwoording schriftelijke vragen van Lijst Arend over handhavend optreden 

tegen krantendistributiepunt [fi naal debat]
▪ Beantwoording schriftelijke vragen van D66 en VVD-Liberaal2000 over inhuren 

medewerker ten behoeve van motie ‘aan de slag met samenwerkingsverbanden’ 
[fi naal debat]

▪ Beantwoording schriftelijke vragen van CDA over sluiting Hoenderloo Groep 
[fi naal debat]

▪ Monitor III Voorst onder de Loep [fi naal debat]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk 
dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde 
van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwer-
pen waarover het fi nale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt 
gevonden. 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt 
u de ronde-tafelgesprek ken benutten. Deze worden 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. Deze staan 
ook op voorst.raadsinformatie.nl en in de (gratis) app Politiek 
Portaal Publieksapplicatie. In de tijdelijke huisvesting van het 
gemeentehuis is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergade-
ring de stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

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

Vergaderingen en bijeenkomsten
maandag 16 maart 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello 
  (Hietweideweg 20)
maandag 23 maart 19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello 
  (Hietweideweg 20)
maandag 6 april 19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello 
  (Hietweideweg 20)

Informatie
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffi  er Bernadette Jansen: 
0571-27 92 17, de locogriffi  er Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87 of rechtstreeks 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
▪  Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl / 06-53 67 85 62
▪  Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl 
▪  Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl / 06-50 66 66 01
▪  Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, m.suelmann@voorst.nl / 
 06-37 31 54 22

Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie 
over de raadsleden.

E-mail service raadsstukken
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. 

Cursus ‘Politiek Actief’   gestart      
Vandaag is de (inmiddels 4e) cursus ‘Politiek Actief’ gestart met 14 cursisten.  De 
cursus is bedoeld voor iedereen die er over nadenkt om politiek actief te worden, maar 
nog niet precies weet wat de 
mogelijkheden zijn. Enthou-
siasme en nieuwsgierigheid, 
dat kenmerkte de eerste 
avond. We zijn blij met deze 
actieve inwoners.

Inloopavond ‘Herinrichting 
Michi el de Ruyterstraat’
Dit jaar gaat de gemeente de 
riolering en de verharding van 
de Michiel de Ruyterstraat in 
Twello vervangen. Het gaat om 
het gedeelte van de Michiel 
de Ruyterstraat dat tussen de 
Duistervoordseweg en de Karel 
Doormanstraat ligt. In januari 
dit jaar riep de gemeente men-
sen op om wensen en knelpun-
ten rondom dit gedeelte van de 
Michiel de Ruyterstraat aan te 
dragen. Hier zijn veel reacties 
op gekomen, die waar moge-
lijk verwerkt zijn in het inrich-
tingsplan voor de Michiel de 
Ruyterstraat. 

Inloopavond 18 maart
Op woensdag 18 maart organi-
seert de gemeente een inloop-
avond over deze herinrichting. U 
bent hartelijk welkom om tussen 
19.30 uur en 21.00 uur in de Bre-
de School de Fliert, Jachtlustplein 
30 in Twello, het plan te bekij-
ken. Medewerkers van de ge-
meente informeren u graag over 
het ontwerp en beantwoorden uw 
vragen. 

Meer informatie: voorst.nl/groen-
water-wegen/wegen-en-verkeer/
projecten/herinrichting-michiel-
de-ruijterstraat-twello  ■

Nieuwe werkwijze inzien bouwdossiers

Een bouwdossier of omgevings-
vergunning van een pand, gebouw 
of perceel is bij de gemeente in 
te zien. Met de tijdelijke verhui-
zing n aar de Hietweideweg 20 in 
Twello is ons archief niet meer in 

hetzelfde pand aanwezig en zijn 
de dossiers dus niet direct be-
schikbaar voor inzage. Wilt u een 
bouwdossier inzien? Zorg dan dat 
u tijdig de inzage aanvraagt bij de 
gemeente: stuur een e-mail naar 

bouwdossier@voorst.nl , of bel 
0571-27 93 35. Het bouwdos-
sier ligt dan na drie werkdagen 
klaar voor inzage in het tijdelijke 
gemeentehuis aan de Hietweide-
weg 20 in Twello.  ■

KCA inzameling voortaan bij Sportpark Zuiderlaan

Vanaf vrijdag 13 maart 2020 is de 
gratis KCA inzameling op een andere 
plek, namelijk het parkeerterrein van 
Sportpark Zuiderlaan, Zuiderlaan 5 
in Twello. De tijd blijft ongewijzigd: 
van 15.00 uur tot 18.00 uur. 
De inzameling van kleine hoeveel-
heden recyclebaar afval en KCA is 
elke tweede vrijdag van de maand 

in Twello. Vanaf 9 maart is het ook 
mogelijk om de gratis en betaalde 
afvalstromen in te leveren op het 
nieuwe Recycleplein in Deventer, 
Westfalenstraat 5 (tegenover de 
oude locatie). 

Klein chemisch afval
Klein chemisch afval (KCA) is huis-

houdelijk afval waar chemische 
stoff en in zitten die schadelijk zijn 
voor de gezondheid en het milieu. 
Bijvoorbeeld batterijen en spaar-
lampen. Circulus-Berkel accep-
teert alleen KCA uit huishoudens 
en heeft geen vergunning voor het 
innemen van KCA afkomstig uit 
bedrijven.  ■



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 2 maart 2020 tot en met 
vrijdag 6 maart 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 11: 11-03-2020

Meer informatie
Wilt u meer weten over een 
bekendmaking/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 
overheid.nl staan? Neem dan ge-
rust contact op met de gemeente 
Voorst: 0571-27 99 11 of kom 
langs bij de receptie in het ge-
meentehuis. 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 
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 beslui-
ten en andere berichten die on-
der meer gemeenten, provincies 
en waterschappen via overheid.
nl publiceren. U stelt het type be-
richt 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 
bekendmakingen/publicaties 
binnen de door u aangegeven 

afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Iedere maandag is er een man-
daatvergadering van de wel-
standscommissie in het gemeen-
tehuis in Twello (Hietweideweg 
20). De vergadering begint om 
9.30 uur. 

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplannen) 
maken wij bekend op 

www.voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Wilt u hierbij aan-
wezig zijn? Dan horen wij dat 
graag van u. 

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

De balie is op werkdagen ge-
opend van 8.30 uur tot 12.15 
uur, 0571-27 93 35.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

de Oude Ziele 3 in Twello Ontsteken paasvuur op 12 april 2020 vanaf 21 uur Vergunning verleend BW-2020-0007

Dorpsplein-Dorpsstraat in Twello Houden jaarlijkse voorjaarsmarkt op 9 mei 2020 van 8-16 uur Vergunning verleend BW-2020-0008

Hoevenallee in Terwolde Houden LenteLive! 2020 op 3 april 2020 van 20-1 uur, 4 april 
2020 van 16-1 uur en 5 april 2020 van 14-20 uur

Vergunning verleend BW-2019-0217

Jachtlustplein 7 in Twello Houden van Music & More 2020: Voorst Viert Vrijheid op 5 mei 
2020 van 14.30-22.30 uur

Vergunning verleend BW-2020-0040

Molenallee 12 in Wilp, rondom de Wilpermolen Vieren Herdenking Posterenk op 13 april 2020 van 19-21 uur Melding ontvangen BW-2020-0062

Mr. van Marlestraat 2A in Steenenkamer Ontsteken paasvuur op 11 april 2020 om 20.30 uur Vergunning verleend BW-2020-0036

Sleedoorn tegenover huisnr. 12 in Wilp Vieren Bevrijdingsfestival op 2 mei 2020 van 17-1 uur Vergunning verleend BW-2020-0005

Twelloseweg 49 in Terwolde Houden Trekkertrek Terwolde op 2 mei 2020 van 10-00.30 uur Vergunning verleend BW-2020-0010

Vaassenseweg in Terwolde Vieren Koningsdag 2020 op 27 april 2020 van 8-20 uur Vergunning verleend BW-2020-0021

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Noodverordening ontmanteling V1 (vliegtuigbom) Vastgesteld Z-20-02133_2020-12992

Omgevingsvergunning

Bandijk 17 in Terwolde Afkorten essenopstand Vergunning verleend SXO-2020-0101

Bandijk 53 in Terwolde Verbouwen boerderij Vergunning verleend SXO-2019-1179

H.W. Iordensweg 85 in Wilp Kappen 4 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0116

Händelstraat 35 in Twello Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0033

Kerklaan 2A in Twello Plaatsen overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2020-0107

Kuiperstraat 9 in Terwolde Uitbreiden woning en herbouwen bijgebouw Vergunning verleend SXO-2019-1240

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

Offenbachstraat 36 in Twello Vervangen overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2020-0111

Rijksstraatweg 75 in Twello Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0013

Rozenhofstraat 3 in Steenenkamer Kappen boom Vergunning van  
rechtswege toegekend

SXO-2020-0004

Streilerweg 7 in Wilp Bouwen berging Vergunning verleend SXO-2019-1115

Teugseweg 7A in Teuge Uitbreiden woning en plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2020-0118

Zonnenbergstraat 59 in Wilp Kappen 2 bomen Vergunning gedeeltelijk 
verleend

SXO-2020-0017

Overig

Gemeente Voorst Subsidie voor oprichten energiecooperatie Energiemarke Voorst Besluit Z-20-02107_2020-13227

Sloopmelding

Ardeweg 16 in Wilp Slopen woning Melding ontvangen SXO-2020-0112

Bekendijk 26 in Terwolde Verwijderen asbesthoudend dakbeschot woning Melding ontvangen SXO-2020-0100

het Cruse 5 in Twello Verwijderen asbesthoudende buis in schoorsteenkanaal Melding ontvangen SXO-2020-0110

Oude Rijksstraatweg 57 in Twello Verwijderen asbesthoudend dak schuur Melding ontvangen SXO-2020-0113

Parkelerweg 30 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit schuur Melding ontvangen SXO-2020-0108

Teugseweg 7A in Teuge Uitvoeren sloopwerkzaamheden aan woning voor uitbreiden 
woning

Melding ontvangen SXO-2020-0117
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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

Openingstijden publiekszaken:
ma. 8.30-14.00 uur en 17.00-20.00 uur
di. t/m vrij. 8.30-14.00 uur
Afhalen paspoort/ID-kaart/rijbewijs
ma. 8.30-20.00 uur 
di. t/m do. 8.30-16.00 uur
vrij. 8.30-14.00 uur
Overige afdelingen:
ma. t/m vrij. 8.30-12.15 uur

Openingstijden 
ma. t/m vrij. 8.30-12.30 uur

Tijdelijke locatie 2:
Sociaal domein 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW  TWELLO 
0571-74 51 11

Regionale Energiestrategie: Samen naar een schone toekomst

Op 17 maart om 19.30 uur (vanaf 
19.15 uur inloop) organiseert de 
gemeente Voorst in het tijdelijke 
gemeentehuis aan de Hietweide-
weg 20 in Twello een informatie-
avond over de voorlopige resultaten 
van de Regionale Energie Strategie 
(RES): de concept RES. Op 28 juni 
2019 presenteerde het kabinet het 
klimaatakkoord: de Nederlandse 
uitwerking van de internationale 
klimaatafspraken van Parijs (2015). 
We gaan met elkaar de CO2-uitstoot 
sterk verminderen: in 2030 met de 
helft ten opzichte van 1990 en in 
2050 met 95%. Zo voorkomen we 
dat de aarde met meer dan twee 
graden Celcius opwarmt en gaan 
we de gevolgen van klimaatveran-
dering tegen. Een belangrijk on-
derdeel van het klimaatakkoord is 
het opstellen van de (RES) door 30 
regio’s in Nederland. 

Wat staat er in de RES?
De 30 energieregio’s in Nederland 
onderzoeken waar en hoe het best 
duurzame elektriciteit op land (wind 
en zon) opgewekt kan worden. 
Maar ook welke warmtebronnen 
te gebruiken zijn zodat wijken en 
gebouwen van het aardgas af kun-
nen. Waar is ruimte en hoeveel? 
Zijn de plekken maatschappelijk 
gezien acceptabel en financieel 
haalbaar? In de RES beschrijft elke 
energieregio zijn eigen keuzes. De 
concept RES bevat zoekgebieden 
waarbinnen mogelijkheden voor 
opwek van energie mogelijk wordt 
geacht. Deze zoekgebieden worden 
geconcretiseerd in de RES 1.0 die 
uiterlijk 1 maart 2021 moet worden 
ingediend. De gemeente Voorst valt 
onder de Cleantech Regio met de 

gemeenten Apeldoorn, Brummen, 
Epe, Heerde, Lochem, Voorst en 
Zutphen. 

De VES en de RES
In 2019 hebben wij al de eerste aan-
zet gemaakt met een lokale strate-
gie: de Voorster Energie Strategie 
(VES). Hier hebben we op gemeente-
lijk niveau bekeken wat er mogelijk 
is binnen onze gemeentegrenzen. 
Via een campagne, inloopavonden 
en een bewonerspanel hebben we 
veel waardevolle informatie opge-
haald. Deze resultaten deelden we 
met u tijdens de informatieavond 
op 21 januari 2020. Deze resultaten 
zijn ook op voorst.nl/ves te lezen. 
De VES is een sterke basis voor het 
opstellen van de energiestrategie 
op regionaal niveau. Voor de RES 
hebben we onze krachten gebun-
deld met de provincie, waterschap-
pen, netbeheerders en gemeenten 
uit de Cleantech Regio. Samen be-
palen we de hoeveelheid energie die 
in de regio kan worden opgewekt, 
dit noemen we ‘het bod’. Het bod 
vormt de eerste versie van de RES 
oftewel de Concept RES. De Concept 
RES moet voor alle 30 regio’s op 1 
juni 2020 klaar zijn. 

En daarna?
De Concept RES wordt op 1 juni 
2020 aangeboden aan het Natio-
naal Programma van de RES. Het 
Planbureau voor de Leefomgeving 
legt alle Concept RES’en naast el-
kaar en rekent ze door. De regio 
kan die analyses gebruiken voor 
het maken van de RES 1.0. In het 
Klimaatakkoord is afgesproken dat 
alle energieregio’s samen in 2030 
ten minste 35 TWh aan grootscha-

lige duurzame elektriciteit op land 
opwekken. Is het samen geen 35 
TWh? In overleg met, en vooral tus-
sen de regio’s wordt dan gekeken 
hoe het doel wél kan worden gere-
aliseerd en wat daarvoor nodig is. 

Informatieavond 17 maart
Op dinsdag 17 maart organiseert 
de gemeente Voorst een informa-
tiebijeenkomst over de RES. Wij 
presenteren dan de voorlopige re-
sultaten van de RES zoals die naar 
het Rijk wordt opgestuurd. Tijdens 
de informatieavond kunt u geen 
inbreng meer leveren op de RES. 
Wilt u wel op de RES reageren? 
Dan nodigen wij u graag uit om uw 
mening met de raad te delen tij-
dens het Ronde-tafelgesprek op 23 
maart. De raad kan uw opvattingen 
gebruiken bij de meningsvorming 
over de concept RES. Op 6 april is 
de raadsvergadering over de RES.
Blijft u graag op de hoogte van de 
VES en de RES? Zet dan de volgende 
data in uw agenda:

▪ 2 maart ronde-tafelgesprek VES, 
▪ 16 maart raadsvergadering VES, 
▪ 17 maart informatieavond RES, 
▪ 23 maart ronde-tafelgesprek RES, 
▪ 6 april raadsvergadering RES

Meer informatie over de Voorster 
Energie Strategie en Regionaal 
Energie strategie: voorst.nl/ves  ■

Gemeente tijdelijk in voormalig Veluws 
College (en Kulturhus)
Vanaf 2 maart 2020 is de ge-
meente tijdelijk gehuisvest in de 
oudbouw Veluws College, Hiet-
weideweg 20 in Twello. De me-
dewerkers van het sociaal domein 
verhuisden al eerder dit jaar naar 
het Kulturhus, Jachtlustplein 11 
in Twello. 

Tijdelijke verhuizing
Aanleiding voor de verhuizing zijn 
de werkzaamheden voor de reno-
vatie van het gemeentehuis aan 
de H.W. Iordensweg 17 in Twello. 
De gemeente vindt het belangrijk 
dat de dienstverlening aan haar 
inwoners ook tijdens de verbou-
wing van het gemeentehuis goed 
op peil blijft. Daarom is gezocht 
naar een passende tijdelijke huis-
vesting in Twello. 
Voor het sociaal domein is die ge-
vonden in het Kulturhus. Inwoners 
kunnen hier terecht voor bijvoor-
beeld het aanvragen van een uit-
kering of als zij een medewerker 
van werk en inkomen of onderwijs 
willen spreken. 
Voor alle andere vragen zijn in-
woners nu welkom in het tijde-
lijke gemeentehuis aan de Hiet-
weideweg 20. De medewerkers, 
het college van burgemeester en 
wethouders, en de raad zijn hier 
tijdelijk werkzaam in de oudbouw 
Veluws College. De parkeermo-
gelijkheden staan met borden 
aangegeven. 
Naar verwachting zijn de werk-

zaamheden aan het gemeente-
huis in maart 2022 afgerond en 
dan verhuizen alle medewer-
kers terug naar het vernieuwde 
gemeentehuis. 

Contact
Bezoekadres tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX Twello
0571-27 99 11
Openingstijden Burgerzaken:
maandag 8.30 - 14.00 uur en 
17.00 - 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 14.00 
uur
Afhalen paspoorten, ID-kaarten 
en rijbewijzen:
maandag 8.30 - 20.00 uur
dinsdag t/m donderdag 8.30 - 
16.00 uur
vrijdag 8.30 - 14.00 uur
Openingstijden overige afdelin-
gen gemeentehuis:
maandag t/m vrijdag 8.30 – 
12.15 uur
Bezoekadres tijdelijke locatie 2:
Sociaal Cultureel Centrum 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW Twello 
0571-74 51 11
Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 08.30 – 
12.30 uur
Postadres (blijft ongewijzigd):
Postbus 9000
7390 HA  TWELLO  ■

Evenementenladders krijgen een fris 
nieuw uiterlijk
De aankomende weken gaat de 
gemeente Voorst onderhouds-
werkzaamheden uitvoeren aan 
de huidige evenementenladders. 
De evenementenladders krijgen 
dan ook gelijk een fris nieuw ui-
terlijk met een verwijzing naar 
bezoekvoorst.nl , de website met 
toeristische informatie en in-
spiratie voor een bezoek aan de 
mooie gemeente Voorst. Bij de 
start van het toeristisch seizoen 
staan de nieuwe evenementen-
ladders weer op hun vertrouwde 
plekken bij de toegangswegen 
van de verschillende kernen. 

Werkzaamheden
De oude evenementenlad-

ders worden, met het oog op 
duurzaamheid, hergebruikt 
en gepoedercoat. Voor deze 
werkzaamheden moeten de eve-
nementenladders een aantal we-
ken uit de grond. Het is daarom 
nu enkele weken niet mogelijk 
om evenementen aan te kondi-
gen op de evenementenladders. 

Evenementen aankondigen
Wilt u als vereniging of stichting 
een evenement aankondigen op 
de evenementenladders? Stuur 
dan een mailbericht naar info@
bigblow.nl . Volgens planning 
kunnen de evenementenladders 
rond eind maart 2020 weer in 
gebruik worden genomen.   ■

Verzoek (her)verkrijging grafrechten 

verwijdering grafbedekkingen 
september 2020
In september 2020 worden graf-
stenen en grafbedekkingen op de 
gemeentelijke begraafplaatsen in 
Voorst en Terwolde verwijderd. 
Deze werkzaamheden worden 
uitgevoerd op de huurgraven 
waarvan afstand is gedaan door 
de nabestaanden of waarvan het 
grafrecht verlopen is. 

Hergebruik gedenkteken
Sinds enige tijd worden grafste-
nen die daarvoor in aanmerking 
komen niet meer vernietigd maar 
hergebruikt. Hiermee leveren we 
een bijdrage aan de zogenaam-
de circulaire economie, waarin 

grondstoffen in de gebruiks-
cyclus gehouden worden. Op  
circlestone.nl staat meer infor-
matie en wordt ook de werkwijze 
uitgelegd van het verwijderen van 
de persoonsgegevens op de voor 
hergebruik bestemde grafmonu-
menten. Een lijst met de graven 
waarop deze werkzaamheden 
uitgevoerd worden hangt op het 
informatiebord bij de plattegrond 
onder de overkapping, bij de in-
gang van beide begraafplaatsen. 

Verzoek (her)verkrijgen 
grafrechten
U kunt als (mogelijke) rechtheb-
bende op een graf waarvan af-
stand is gedaan, of waarvan de 

grafrechten verlopen zijn, alsnog 
de grafrechten (her)verkrijgen. 
Hiervoor stuurt u voor 1 augus-
tus 2020 een verzoek naar de 
gemeente Voorst Postbus 9000 
7390 HA Twello of een e-mail 
naar m.schotman@voorst.nl . 
Het is ook mogelijk om voor 1 
augustus 2020 een verzoek naar 
de gemeente Voorst te sturen als 
de familie het gedenkteken na 
verwijdering in haar bezit wil 
krijgen. Heeft u vragen over het 
(her)verkrijgen van grafrechten 
of de uitvoering van de werk-
zaamheden? Neem dan gerust 
contact op met de gemeente 
Voorst, Marcel Schotman: 
0571-27 93 77. ■


