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Ernstige hinder A1 Twello - Deventer Oost 

Rijkswaterstaat verbreedt de A1 
tussen Apeldoorn en Azelo. Tot 
en met zondag 23 augustus vin-
den werkzaamheden plaats op 
het traject Twello - Deventer 
Oost. Om het werk veilig uit te 
voeren zijn de rijstroken ver-
smald, geldt een lagere snelheid 
en zijn op- en afritten afgesloten. 
Weggebruikers moeten rekening 
houden met ernstige verkeers-
hinder en een extra reistijd die 
kan oplopen tot 30 minuten. 

Versmalde rijstroken
Tot en met zondag 23 augustus:
▪	versmalde	 rijstroken	 tra-

ject Twello (22) en Deven-
ter-Oost (24) en lagere 
maximumsnelheid.

Op- en afritten afgesloten
Tot en met zondag 23 augustus: 
▪	oprit	Deventer-Oost	(24)	rich-

ting Apeldoorn afgesloten;
▪	afrit	Deventer	(23)	vanuit	Hen-

gelo afgesloten. 

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

Let op: tijdelijke oprit 
A1 vanuit Deventer naar 
Apeldoorn
Verkeer vanuit Deventer naar de 
A1 richting Apeldoorn rijdt in au-
gustus tijdelijk rechtdoor voorbij 
de bestaande oprit naar de A1 en 
slaat daarna direct linksaf naar de 
tijdelijke oprit. Dit betekent dat 
u anders dan u gewend bent bij 
Deventer voor de oprit (23) naar 

de A1 richting Apeldoorn links 
moet voorsorteren in plaats 
van rechtsaf. Ook verkeer van-
uit Zutphen naar de A1 richting 
Apeldoorn maakt gebruik van 
deze tijdelijke oprit. Deze situ-
atie geldt van 2 tot en met 23 
augustus 2020. 

Adviesroute doorgaand 
verkeer 
▪	Verkeer	vanuit	Utrecht	en	Arn-
hem	 (A12)	 richting	Hengelo/
Osnabrück wordt geadviseerd 
om te rijden via de A12 rich-
ting Oberhausen, A18 rich-
ting Enschede, de N18 richting 
Enschede

	 en	de	A35	 richting	Hengelo/
Osnabrück.

▪	Verkeer	vanuit	Osnabrück	en	
Enschede/Hengelo	(A35)	rich-
ting Utrecht en Arnhem wordt 
geadviseerd om te rijden via de 
A35 bij aansluiting Enschede-
West (26), de N18 richting Doe-
tinchem, A18 richting Arnhem 
en A12 richting Arnhem en 
Utrecht.

▪	 Verkeer	 vanuit	 Amsterdam	
(A1)	richting	Almelo	en	Hen-
gelo/Osnabrück	wordt	gead-
viseerd om te rijden via A1, 
A28, N35, A35 richting Almelo 
en	Hengelo/Osnabrück.

▪	 Verkeer	 vanuit	 Amersfoort	
(A28)	 in	de	richting	van	Hen-
gelo/Osnabrück	wordt	geadvi-
seerd om te rijden via de A28 

richting Zwolle en N35 Almelo 
naar	 A35	 richting	 Hengelo/
Osnabrück.

▪	Verkeer	vanuit	Apeldoorn	(A50)	
richting	 Almelo	 en	 Hengelo/
Osnabrück wordt geadviseerd 
om te rijden via A50, A28, N35 
en de A35 richting Almelo en 
Hengelo/Osnabrück.

▪	 Verkeer	 vanuit	 Almelo	 (A35)	
richting Amsterdam wordt ge-
adviseerd om te rijden via A35, 
N35, A28 en de A1 richting 
Amsterdam.

▪	 Verkeer	 vanuit	 Almelo	 (A35)	
richting Amersfoort wordt 
geadviseerd om te rijden via 
A35, N35 en de A28 richting 
Amersfoort.

▪	 Verkeer	 vanuit	 Almelo	 (A35)	
richting Apeldoorn wordt ge-
adviseerd om te rijden via A35, 
N35, A28 en de A50 richting 
Apeldoorn.

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 knooppunt 
Azelo naar 2x3 rijstroken. 

Meer informatie
Actuele verkeersinformatie: rijks-
waterstaatverkeersinformatie.nl 
Achtergrondinformatie over de 
uitbreiding van de A1 Apeldoorn-
Azelo: A1Oost.nl.  ■

Toch een Opschoondag op 19 september

De jaarlijkse Landelijke Opschoon-
dag kon in maart niet doorgaan 
vanwege corona. Op zaterdag 19 
september wordt het nu alsnog 
gehouden. 

Tijdens Landelijke Opschoondag 
gaan vrijwilligers in het hele land de 
straat op om samen zwerfafval op te 
ruimen. Verenigingen, buurten en 
bewoners zetten zich samen in voor 
een omgeving zonder zwerfafval. 
De gemeente Voorst stelt gratis het 
benodigde materiaal voor het op-
ruimen beschikbaar, haalt de volle 
zakken op en stelt een kleine ver-
goeding van € 5 per volle zak (maxi-
maal € 50 per groep) beschikbaar.

Iedereen kan zich opgeven bij de 
gemeente om samen zwerfafval op 

te ruimen. Bijvoorbeeld samen met 
de buurt, sportvereniging of gezin. 
Het	 is	 een	 goede	 aanleiding	 om	
samen te werken. En een bijdrage 
te verdienen voor bijvoorbeeld een 
teamuitje of iets anders. En de buurt 
of omgeving wordt weer een stukje 
schoner en mooier! 

Wilt u de handen uit de mouwen ste-
ken? Alleen of samen met uw buren 
of clubleden? Meld u dan voor 11 
september aan door een mail te stu-
ren naar opschoondag@voorst.nl.  ■

Duurzaam energie opwekken met zonlicht

Afgelopen week was het stralend 
weer. Daardoor hebben we weer 
veel duurzame energie kunnen 
opwekken met de zonnepanelen 
in Nederland. Meer dan een half 
miljoen huizen in ons land hebben 
inmiddels al zonnepanelen. Zon-
nepanelen zijn deze zomer weer 
erg populair in ons land. Wilt u 
weten waarom? Lees hier waarom 
huiseigenaren zonnepanelen in-
stalleren en zeer tevreden zijn over 
de opbrengst.

Waarom zonnepanelen?
�	 Stroom	produceren	met	gratis	

zonlicht
�	 Belasting	 op	 energie	 en	 gas	

blijft stijgen
�	 Hoger	rendement	dan	sparen	

op een bankrekening
�	 De	belasting	(21%)		kunt	u	bij	

de belastingdienst terugvragen
�	 Duurzaam	 en	 goed	 voor	 de	

toekomst!

Zonnepanelenactie 
Energie coöperatie EnergieRijk 
Voorst en de gemeente Voorst 
willen het voor alle huiseigenaren 
zo makkelijk mogelijk maken om 
zelf zonne-energie op te wekken. 
Daarom hebben we tot het eind 
van dit jaar weer een gezamen-
lijke inkoopactie voor zonnepane-

len georganiseerd in samenwer-
king met de Teugse zonspecialist 
en installatiebedrijf Eco Synergy. 
Meldt	u	snel	aan	en	profiteer	nog	
deze zomer van zonnepanelen op 
uw eigen dak via www.energierijk-
voorst.nl/collectieve-inkoop	

Regionale Energie Strategie 
Naast zonnepanelen op het dak 
kijken we ook naar grootschalige, 
duurzame energie. Dit wordt om-
schreven in de Regionale Energie 
Strategie (RES). In de Concept-RES 
staat hoeveel zon- en windenergie 
de Cleantech Regio in de periode 
tot 2030 wil realiseren en welke 
mogelijkheden we zien voor zon- 
en windenergie na 2030. Wilt u 
hier meer over weten? Kijk dan op 
www.voorst.nl/ves

De gemeente Voorst organiseert 
digitale informatieavonden over de 
RES. Er is er een op woensdag 26 
augustus om 14.00 uur en een om 
19.30 uur, en op dinsdag 1 sep-
tember om 19.30. Wilt u hieraan 
deelnemen? Stuur dan een e-mail 
naar duurzaam@voorst.nl. Vermeld 
uw naam en op welke datum en 
tijdstip u wilt deelnemen. U ont-
vangt een aanmeldlink per e-mail. 
Er wordt gekeken of we op een ge-
paste manier een fysieke bijeen-
komst kunnen organiseren. De 
Concept-RES wordt in september 
door de gemeenteraad behandeld.

Duurzaamheidslening
Ondertussen maken al veel inwo-
ners gebruik van de duurzaam-
heidslening om concreet energie 
te besparen en duurzaam op te 
wekken. Wilt u hier ook gebruik 
van maken? Kijk dan op www.
voorst.nl/duurzaamheid	 voor	
meer informatie.  ■

We helpen u graag, maak wel eerst een afspraak
Onze openingstijden zijn anders en we werken alleen op afspraak 

De openingstijden van het gemeen-
tehuis zijn aangepast. We zijn al-
leen op afspraak geopend. Dit is 
nodig om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. Tele-
fonisch zijn we gewoon bereikbaar. 
Bel ons eerst als u langs wilt ko-
men, zodat we een afspraak kun-
nen maken. 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. Verloopt uw 

product binnen twee weken? Of is 
het absoluut noodzakelijk dat u in 
persoon langskomt om een pro-
duct aan te vragen? Maak dan eerst 
telefonisch een afspraak met ons. 
We maken dan ook meteen een af-
spraak met u voor het ophalen van 
het document. 

Frontoffice	CJG	en	
MNVoorst
De	frontoffice	 in	het	Kulturhus	 is	
nu	gesloten.	De	collega’s	van	het	
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
(MNVoorst) en het Centrum voor 
Jeugd	en	Gezin	(CJG)	werken	sinds	

23 maart vanuit het gemeentehuis 
aan	de	Hietweideweg	20.	Zo	hou-
den we één locatie draaiend en 
houden we onze dienstverlening 
op	peil.	Heeft	u	een	vraag	aan	de	
gemeente,	het	CJG	of	het	MNV?	Bel	
dan met een van onze nummers. 

Algemeen telefoonnummer ge-
meente Voorst: 0571 27 99 11

Telefoonnummer	frontoffice	MNV:	
0571 74 51 11

Telefoonnummer	frontoffice	CJG:	
0571 74 51 50  ■



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	3	augustus	2020	tot	en	met	
vrijdag 7 augustus 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 33: 12-08-2020

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 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-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 
andere berichten die onder meer 
gemeenten, provincies en water-
schappen via overheid.nl publi-
ceren. U stelt het type bericht in 
en van welke organisatie u deze 
berichten wilt ontvangen. Daarbij 
is het ook mogelijk een afstand 
ten opzichte van uw adres aan te 
geven. U krijgt dan bericht over de 

actuele locatiegebonden bekend-
makingen/publicaties binnen de 
door u aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

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

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

ken wij bekend op www.voorst.nl.

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 belangheb-
bende voor de goede orde ook 
rekening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn 
in een welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Dorpsplein in Twello Vossenjacht en fotospeurtocht op 8 augustus 2020 van 

10-16 uur en op 22 augustus 2020 van 10-16 uur
Melding ontvangen BW-2020-0118

Holtweg 4 in Wilp Opening Zonneakker Voorst op 17 september 2020 van 
14-22 uur

Melding ontvangen BW-2020-0119

Molenallee 50 in Wilp Picknickconcert op 7 augustus 2020 van 10-17 uur Melding ontvangen BW-2020-0122
Rijksstraatweg 25 in Twello Double Trouble Festival op 4 september 2020 van 17 

uur t/m 6 september 2020 tot 20 uur
Melding ontvangen BW-2020-0117

Recreatiegebied Bussloo Music on the Beach op 2 augustus 2020 van 17-20 uur Melding ontvangen BW-2020-0121
Veluwsedijk 47 in Nijbroek Bruiloft op 22 augustus 2020 van 11-1 uur Melding ontvangen BW-2020-0124
Milieumelding
Middendijk 79 in Nijbroek Plaatsen werktuigenberging Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000882
Rijksstraatweg 155 in Twello Produceren houtskeletbouw woningen Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000884
Omgevingsvergunning
Bandijk 69 in Terwolde Realiseren dakopbouw op bestaande uitbouw Aanvraag ontvangen SXO-2020-0504
Bongerdstraat (WIL A 2916) in Steenenkamer Plaatsen schuilstal Aanvraag ontvangen SXO-2020-0496
Bottenhoekseweg 9A 0001 in Teuge Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0331
Dernhorstlaan 20 in Twello Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0503
Mozartstraat 163 in Twello Doorbreken draagmuur Vergunning verleend SXO-2020-0434
Park van Teuge (kad. TLO D 1594) in Teuge Aanleggen tuinmuur Vergunning verleend SXO-2020-0372
Quabbenburgerweg 2 in Twello Plaatsen zonnepanelen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0492
Roggencampweg 11 in Wilp Brandveilig gebruik van Kind en Jeugd ‘de IJsselvallei’ Ontwerpvergunning SXO-2020-0410
Schoolstraat 23 in Voorst Aanleggen in-/uitrit Aanvraag ontvangen SXO-2020-0498
Vollehandsweg 4 in Terwolde Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0505
Zwarte Kolkstraat 41 in Wilp Kappen kersenboom Vergunning verleend SXO-2020-0439
Sloopmelding
Kerklaan 10 in Twello Afvoeren asbesthoudende golfplaten Melding ontvangen SXO-2020-0497
Kruisweg 3 in Voorst Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, 

stal en kapschuur
Melding ontvangen SXO-2020-0506

Molenveld 31 in Twello Afvoeren asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2020-0500
Schakerpad 3 in Twello Afvoeren asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2020-0502
Vorstersweg 1 in Klarenbeek Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2020-0495
Wijkseweg 60 in Terwolde Afvoeren asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2020-0501

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

■ 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


