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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Raadsvergadering 9 november

Op maandag 9 november heeft de gemeenteraad digitaal vergaderd. De videotulen  van deze  
vergadering kunt u terugkijken  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. 
Heeft u vragen over Politiek Portaal? Neem gerust 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. 
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 30 november 19.30 uur ronde-tafelgesprekken
▪ maandag 14 december 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.

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 parkeer-
ruimte bij het gemeentehuis 
die voor bezoekers gereser-
veerd is. Deze parkeermoge-
lijkheden staan met borden 
aangegeven: 

▪ parkeerruimte dicht bij het 

gebouw aan de achterzijde,
▪ parkeerruimte aan de zij-

kant 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.  ■

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 
gewoon bereikbaar. Maak eerst 
online een afspraak op voorst.nl 
of telefonisch om langs te ko-
men. Zonder afspraak naar het 
gemeentehuis 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 te-
lefonisch 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 Kul-
turhus is alleen op afspraak ge-
opend. Bel eerst als u langs wilt 
komen. Zonder afspraak naar het 
Kulturhus gaan heeft geen zin, 
omdat de medewerkers u dan 
niet mogen helpen. De frontoffice 
is telefonisch gewoon bereikbaar. 

Heeft u een vraag aan de ge-
meente? 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  ■

Extra verkooppunten voor Voorster afvalzakken 

Bewoners van appartementen 
en aanleunwoningen gebrui-
ken verplicht de gele Voorster 
afvalzakken voor hun restaf-
val. Deze Voorster afvalzakken 
zijn (online via voorst.nl/afval-
duurzaamheid-milieu/afval/
voorster-afvalzakken ) te koop 
bij de gemeente. Vanaf nu zijn de 
gele Voorster afvalzakken ook bij 
de verschillende verkooppunten 
te koop waar al de PMD-zakken 
(plastic, metaal en drankpakken) 
te koop zijn. 

Verkooppunten Voorster 
afvalzakken
U kunt de gele Voorster afval-
zakken kopen bij:
▪ Twello: Kringloopwinkel, 
 Koppelstraat 57
▪ Twello: Jumbo Binnendijk, 
 Michiel de Ruyterstraat 101
▪ Voorst: Coop Versluis, 

 Rijksstraatweg 77
▪ Klein Amsterdam: Klein 
 Hekkelder, Heuvelderweg 9
▪ Terwolde: Coop De Lelie, 
 Molenweg 1

Restafval voor bewoners 
van appartementen en 
aanleunwoningen
Met de aankoop van de gele 
Voorster afvalzakken betalen de 
bewoners van appartementen 
en aanleunwoningen de ophaal- 
en verwerkingskosten van hun 
restafval. Bewoners van andere 
woningen betalen de ophaal- 
en verwerkingskosten van hun 
restafval per lediging van hun 
container voor restafval. De gele 
Voorster afvalzakken zijn te koop 
in sets van 25 stuks. Er is daarbij 
de keuze in sets met afvalzak-
ken voor 12,5 liter, 25 liter of 50 
liter.  ■



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 2 november 2020 tot en met 
vrijdag 6 november 2020.

Bekendmakingen

Week 46: 11-11-2020

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 en in de 
app van 'Over uw buurt'. 

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-
mailservice of de app downloa-
den. Met enkele stappen schrijft 
u zich in. U ontvangt dan dage-
lijks per e-mail een overzicht van 
besluiten en andere berichten die 
onder meer gemeenten, provin-
cies en waterschappen via over-
heid.nl publiceren. U stelt het type 
bericht in en van welke organisa-
tie u deze berichten wilt ontvan-
gen. Daarbij is het ook mogelijk 
een afstand ten opzichte van uw 
adres aan te geven. U krijgt dan 

bericht over de actuele locatiege-
bonden bekendmakingen/publi-
caties binnen de door u aangege-
ven 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.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Breede Goorstraat 5 in Twello Verkoop kerstbomen vanaf zaterdag 28 november 
2020 tot maandag 21 december 2020

Melding ontvangen BW-2020-0144

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Kadernota schuldhulpverlening 20202023 Vastgesteld Z-20-08933_2020-66683

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Rijksstraatweg 182 in Voorst Vestiging schildersbedrijf Vastgesteld NL.IMRO.0285.2108-VS00

Omgevingsvergunning

Bandijk 13 in Terwolde Verleggen inrit Aanvraag ontvangen SXO-2020-0697

Bekendijk en Kadijk in Terwolde Kappen 6 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0689

Blankenhuisweg en Leemsteeg in Wilp Kappen 11 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0692

Bongerdstraat (WIL A 2916) in Steenenkamer Plaatsen schuilstal Vergunning verleend SXO-2020-0496

Dernhorstlaan 20 in Twello Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2020-0503

Enkweg 7 in Voorst Plaatsen dakkapel Vergunning verleend SXO-2020-0591

Fokkerstraat 13 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0560

Fokkerstraat 15 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0561

Gravenstraat 8B in Voorst Herbouwen bedrijfswoning Vergunning verleend SXO-2020-0319

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

Kolkweg en Twelloseweg in Terwolde Kappen 2 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0693

Kruizemuntstraat en Hezeweg in Voorst Kappen 8 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0691

Lange Klarenbeekseweg 29 in Voorst Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0572

Mercurius 25 in Twello Bouwen carport Aanvraag ontvangen SXO-2020-0695

Park van Teuge K20/F2 in Teuge Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0702

Park van Teuge K29/F2 in Teuge Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0701

Rijksstraatweg 106 in Voorst Wijzigen entree en badkamer Aanvraag ontvangen SXO-2020-0698

Weerdseweg 3 in Wilp Plaatsen 3 sleufsilo’s met 2 m hoge muren Vergunning verleend SXO-2020-0511

Sloopmelding

Hoevenallee 4 in Terwolde Slopen boerderij en schuur en verwijderen  
asbesthoudende materialen

Melding ontvangen SXO-2020-0694

Verkeersbesluit

Oude Ardeweg in Wilp Gesloten verklaren voor vrachtauto’s Besluit genomen Z-20-10133_2020-61485

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
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Waterzijdig inregelen, juist nu

Heeft u ook een radiator in de 
badkamer die altijd gloeiend 
heet wordt? Terwijl de radiato-
ren beneden in de woonkamer, of 
in andere ruimtes, lauw blijven? 
Duurt het ‘s ochtends altijd lang 
voordat de woonkamer op tem-
peratuur is? U bent waarschijn-
lijk niet de enige, want volgens 
onderzoek functioneert namelijk 
75% van de cv-ketels niet opti-
maal. Dat is jammer en dat kan 
anders door het optimaliseren 
van uw cv-installatie. 

Optimaliseer uw cv-in-
stallatie
Het optimaliseren van een cv-
installatie is te vergelijken met 
het afstellen van een auto. Als al-
les goed op elkaar is afgestemd, 
rijdt de auto zuinig en comfor-
tabel. Bij een cv-installatie is dat 
net zo. Het goed instellen van 
de cv-ketel en radiatoren wordt 
‘waterzijdig inregelen’ genoemd. 

Met een goed ingeregelde cv-
installatie bespaart u tientjes tot 
enkele honderden Euro’s per jaar 
en heeft u nooit meer last van 
gloeiende radiatoren of ijskoude 
kamers. Het is de investering dus 
zeker waard. 

Wat is waterzijdig 
inregelen?
Bij waterzijdig inregelen regelt 
de installateur de cv-ketel zo in 
dat het water niet op een hogere 
temperatuur wordt opgewarmd 
dan nodig is om je huis warm te 
krijgen. De installateur stelt de 
radiatoren in dat er niet te veel en 
niet te weinig water tegelijk naar 
binnen stroomt. Dit zorgt voor 
gas besparing en meer comfort. 
Kortom, door enkele aanpassin-
gen in de cv-installatie en radi-
atoren zal de warmte gelijkmatig 
verdeeld worden in het huis. 

Wat kost waterzijdig 
inregelen?
Een installateur stelt alles goed 
af in uw cv-ketel en (als dat 
noodzakelijk is) gebruikt hij an-
dere radiatorknoppen. De kosten 
hiervoor zijn ongeveer € 105,-  
tot € 120,- per radiator. Hiervoor 
krijgt u dan natuurlijk wel meer 
wooncomfort. En u ziet het terug 
op uw energierekening. 

Ontvang € 200 korting
Wilt u 5 tot 20 procent min-

der gas verbruiken voor ver-
warming én een comfortabe-
ler warm huis? Met een aantal 
eenvoudige aanpassingen aan 
je cv-installatie is dit mogelijk. 
In samenwerking met Energie-
rijk Voorst en Van Niel Installa-
tietechniek in Twello bieden wij 
de eerste 50 aanmeldingen een 
korting van maar liefst € 200.  
U kunt zich aanmelden voor deze 
actie via energierijkvoorst.nl/ 
waterzijdig-inregelen-juist-nu . 
De actie loopt tot en met maart 
2021 maar het is wel een op = op 
actie, dus weer er snel bij.

Subsidie en 
duurzaamheidslening 
Verder is waterzijdig inregelen 
ook een aanvullende maatre-
gel die voldoet aan de SEEH-
subsidie (Subsidie Energiebe-
sparing Eigen Huis) waardoor u  
€ 90, - kan terugkrijgen. Voor-
waarde is dat u ook twee isolatie-
maatregelen aan de woning laat 
uitvoeren. Kijk op rvo.nl/SEEH 
voor meer informatie over deze 
subsidie. Ook hebben al veel in-
woners van de gemeente Voorst 
gebruik gemaakt van onze duur-
zaamheidslening. De duurzaam-
heidslening is een lening met een 
lage rente voor het treffen van 
energiebesparende en energie-
opwekkende maatregelen. Voor 
meer informatie kijk op voorst.
nl/duurzaamheid  ■

Ondersteuningsregeling COVID-19 voor vrijwilligersorganisaties 

De gevolgen van COVID-19 raken 
ons allemaal. De noodzakelijke 
maatregelen hebben ook effect 
gehad op het verenigingsleven. 
Het college van B&W van de ge-
meente Voorst stelt daarom een 
aanvullende subsidieregeling in 
voor muziek-, culturele-, sport-, 
jeugd- en ouderenverenigingen 
en voor stichtingen en dorpshui-
zen. Deze organisaties kunnen tot 
1 december 2020 een aanvraag 
doen bij de gemeente voor finan-
ciële ondersteuning.

Subsidie aanvragen op 
voorst.nl
Vrijwilligersorganisaties kunnen 
op voorst.nl/coronavirus onder 
‘Maatregelen van de gemeente 
Voorst’ de ondersteunende sub-
sidie verenigingsleven aanvragen. 
Wethouder Harjo Pinkster: “We 
hebben de regeling zo eenvou-
dig mogelijk gehouden, zonder 
omslachtige procedures. De re-
geling is een tegemoetkoming in 
de financiële schade die geleden 
is tussen 1 maart en 1 oktober 
2020 door COVID-19. De subsi-
die van de gemeente varieert van 
maximaal € 1.000 tot maximaal 
€ 6.000 per organisatie. In totaal 

is er € 153.000 subsidie binnen 
de regeling beschikbaar. Bij het 
bereiken van dit subsidieplafond 
wordt de subsidie naar evenre-
digheid lager vastgesteld. Afhan-
kelijk van aanvullende budgetten 
die we mogelijk ontvangen van 
de Rijksoverheid kijken we naar 
een vervolg op deze regeling voor 
schade die vrijwilligersorganisa-
ties tijdens de huidige tweede 
lockdown lijden.” 

Uitkomsten onderzoek 
naar gevolgen coronacrisis
De gemeente Voorst heeft in de 
zomermaanden een onderzoek 
gedaan naar de gevolgen van 
COVID-19 voor de Voorster ver-
enigingen. Een kleine 60 vrijwil-
ligersorganisaties vulden een vra-
genlijst in. Uit deze inventarisatie 
blijkt dat de financiële schade 
per organisatie verschillend is 
en vooral bestaat uit inkomsten-
derving door het niet doorgaan 
van activiteiten, uit verlies van 
horeca-omzet en soms ook uit 
opzegging van lidmaatschappen. 
De ondersteuningsmaatregelen 
van de landelijke overheid werden 
in veel gevallen niet als toereikend 
ervaren. Veel vrijwilligersorgani-

saties zien zich daarom gedwon-
gen om investeringen en nood-
zakelijk onderhoud uit te stellen, 
of om in te teren op hun reserves. 

Groot respect voor be-
stuurders en vrijwilligers
Wethouder Pinkster: “We zien dat 
veel Voorster verenigingen zich 
gelukkig nog weten te redden. Ik 
heb groot respect voor de creati-
viteit en de extra inspanningen die 
de bestuurders en de vele vrijwil-
ligers hiervoor leveren. Toch heeft 
de coronacrisis op de langere ter-
mijn een negatieve invloed op de 
financiële positie van de vrijwil-
ligersorganisaties. Het is voor de 
kwaliteit van onze samenleving 
en de leefbaarheid van de dorpen 
belangrijk dat het Voorster vereni-
gingsleven deze tijd goed door-
komt. Daarom levert de gemeente 
hier ook een bijdrage aan.”

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact 
op met Chris Frencken, coördina-
tor maatschappelijke initiatieven: 
0571 – 27 92 68, c.frencken@
voorst.nl , of met Ingrid de Croon, 
adviseur Sport en bewegen: 0571- 
279270, i.decroon@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 landelijke 
toename in het aantal corona-
besmettingen. Volg deze op-
roep in het belang van uw ei-
gen gezondheid en die van uw 
medemens.

Eénrichting looproute
Tijdens de vrijdagmarkt in Twel-

lo moeten bezoekers zich nog 
steeds aan de éénrichting loop-
route houden. Deze looprich-
ting staat met bewegwijzering 
aangegeven. Op deze manier is 
het gemakkelijker om een veilige 
afstand van elkaar te houden.

Veiligheidsmaatregelen
Daarnaast gelden er nog een 
aantal 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.  ■

Wegafsluiting spoorwegovergangen Twello 

In het weekend van vrijdag 13 
november 2020 zijn de spoor-
wegovergangen aan de Stations-
straat, Domineestraat en Dern-
horstlaan in Twello afgesloten 
voor alle verkeer. De afsluiting is 
van vrijdagavond 13 november 
23.00 uur tot maandagochtend 
16 november 07.00 uur. Strukton 
voert dan in opdracht van Pro-
Rail B.V. en de gemeente Voorst 
vernieuwingswerkzaamheden uit 
aan het spoor en de aansluitende 
wegen op het baanvak Apeldoorn 
– Deventer. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd in een Trein 
Vrije Periode (TVP). Dat betekent 
dat er tijdens deze, vooraf afge-
sproken, periode geen treinen op 

dit traject rijden. 

Omleiding
Het doorgaande verkeer wordt 
omgeleid via de Rijksstraatweg 
(N344), Oude Rijksstraatweg, Mo-
lenstraat, Frans Halsstraat, Rac-
cordement, Veilingstraat, Domi-
neestraat, Binnenweg en Burg. van 
der Feltzweg. 

Meer informatie
Wilt u als omwonende op de 
hoogte gehouden worden over de 
werkzaamheden aan het spoor? 
Via prorail.nl/omwonenden/
check-het-spoorwerk-in-uw-
buurt kunt u zich hiervoor aan-
melden.  ■

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM
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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

Ecologisch maaien van bermen

Op dit moment is de gemeente 
Voorst bezig met het jaarlijkse 
maaien van bermen en sloten in 
het buitengebied. Soms krijgen 
we hierover vragen van inwoners, 
omdat het lijkt alsof de gemeente 
een berm ‘vergeten’ is. Maar dit 
wordt bewust gedaan! We zijn 
namelijk bezig met het verduur-
zamen van ons maaibeleid. 

Hoe en waarom duurzaam 
maaien?
▪ Voor de verkeersveiligheid 

wordt de eerste halve meter 
langs het asfalt altijd gemaaid. 
Dat blijft zo. 

▪ Bij de kruisingen worden ‘uit-
zichthoeken’ gemaaid (van 
breed naar smal).

▪ De rest van de berm maaien we 
zo min mogelijk. Het ecosys-
teem met kruiden en insecten 
kan zich dan ongestoord ont-
wikkelen. Zo dragen we bij aan 
de biodiversiteit.

▪ Per jaar maaien we bermen 
en sloten aan één kant van de 
weg. De andere kant wordt het 
daarop volgende jaar gemaaid. 

▪ Door maaisel af te voeren, 
wordt de bodem verschraald. 
Hierdoor krijgen meer bijzon-
dere plantensoorten een kans, 

en de biodiversiteit neemt toe. 
▪ Er wordt gemaaid met een 

maai-zuigcombinatie. De 
maai-zuigcombinatie heeft 
een eco-maaikop die niet vlak 
boven de grond, maar iets ho-
ger zuigt. Hierdoor worden er 
minder insecten opgezogen. 

▪ In de natuurgebieden wordt het 
maaisel niet direct opgezogen. 
Het maaisel blijft eerst 2-3 
dagen liggen, zodat zaden en 
insecten eruit kunnen vallen. 

▪ Op de grotere grasvelden wordt 
‘sinusbeheer’ gedaan. Dat is 
maaien in slingers. Er blijft 
dan ongeveer 15% van de ve-
getatie staan. In de windluwe 
plekjes ontstaan dan drogere 
of vochtige omgevingen waar 
ieder soort zijn beste plekje kan 
vinden. Zo ontstaat er dan een 
grotere diversiteit aan flora en 
fauna.

▪ Rondom bomen laten we wat 
meer gras staan, als schuilplek 
voor dieren. 

Het bermbeheer verschilt per 
locatie. Op de ene plek moeten 

kruiden verdwijnen (bijvoorbeeld 
distels) en op een andere plek 
staan misschien al bijzondere 
kruiden. Dit is allemaal in kaart 
gebracht door een deskundig 
ecoloog. Per berm bekijken we 
jaarlijks wat er nodig is. 

Inzaaien en aanplanten
▪ Op sommige plaatsen expe-

rimenteren we met inzaai-
en. Er worden bijvoorbeeld 
schermbloemigen ingezaaid 
die de natuurlijke vijand 
van de eikenprocessierups 
moeten aantrekken. Zoals 
sluipwespen, gaasvliegen, 
sommige soorten van het 
lieveheersbeestje, kevers en 
roofwantsen. 

▪ Inzaaien van bloemenmeng-
sels doen we in strookjes tus-
sen het gras (met een stro-
kenfrees). De berm hoeft niet 
eerst omgeploegd te worden.

▪ In gazonstroken worden 
bloembollen geplant. We 
kiezen voor soorten die veel 
nectar en stuifmeel produce-
ren en dus extra aantrekke-

lijk zijn voor bijen en overige 
insecten.

Hoe helpt u?
Wij hopen vooral dat u er begrip 
voor heeft dat voortaan niet altijd 
alles kort gemaaid is. En maait u 
regelmatig zelf de wegberm voor 
uw huis of weiland? Dan vragen 
we u vriendelijk dat niet meer te 
doen. U werkt actief mee aan de 
biodiversiteit door niet meer te 
maaien dan wat minimaal nood-
zakelijk is voor de verkeersveilig-
heid. En u helpt ons nog meer als 
u bijvoorbeeld een stuk berm in-
zaait met een bloemenmengsel. 

Meer foto’s op voorst.nl
Op de foto ziet u de Holthoe-
vensestraat waar alleen één kant 
van de weg gemaaid is. Benieuwd 
naar meer plekken waar al eco-
logisch gemaaid is? Kijk dan naar 
het nieuwsbericht op voorst.nl 
waar meer foto’s staan. Komend 
voorjaar informeren we u op 
voorst.nl en in deze Voorstwijzer 
over de ontwikkeling van deze 
ecologisch ingezaaide bermen.  ■


