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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Openbare vergadering gemeenteraad 
maandag 20 april 19.30 uur  
Let op: tijdelijk alleen digitaal! 
 
U kunt de raadsvergadering live volgen (beeld + geluid) via voorst.raadsinformatie.
nl. Vervolgens klikt u op de knop ‘live’.

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder 
in de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken 
over:
■ Verslag ronde-tafelgesprekken 2 maart 2020, pagina 5 en 6 [besluit]
■ Aanvulling op Bommenregeling 2019 [besluit]
■ Bestemmingsplan Buitenplaats De Koeweijde, Wilp [besluit]
■ 2e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Tribuut Belastingsamenwerking 

[besluit]
■ Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven [besluit]
■ Integraal Veiligheidsplan 2020 – 2024 [finaal debat]
■ Bestemmingsplan Rioolgemaal Kruisakkerweg 5, Twello [finaal debat]
■ Voorster Energie Strategie [finaal 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 onderwerpen 
waarover het finale 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 direct bij de 
vergaderstukken te komen op www.voorst.nl. U kunt deze ook in-
zien op de website via  voorst.raadsinformatie.nl of via de (gratis) 
app Politiek Portaal Publieksapplicatie.

Ronde-tafelgesprekken 
maandag 20 april om circa 20.15 uur 
Let op: tijdelijk alleen digitaal 

Op maandag 20 april heeft de gemeenteraad weer ronde-tafel gesprekken. In deze 
gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp 
door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van 
de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op 11 mei vanaf 19.30 uur.

U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek door u aan te melden via 
raad@voorst.nl. Doe dit uiterlijk op maandag 20 april 12.00 uur, maar liever 
eerder. De griffie neemt daarna contact met u op. U kunt ook schriftelijk reageren 
op geagendeerde onderwerpen. U kunt uw e-mails sturen naar raad@voorst.nl. 

Alle gesprekken kunt u live volgen (beeld + geluid) via de website van de 
gemeenteraad: voorst.raadsinformatie.nl. Dat geldt ook voor de raadsvergadering 
vanaf 19.30 uur, voorafgaand aan de ronde tafelgesprekken. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

Maandag 20 april vanaf ongeveer 20.15 uur 

1. Fasedocument-ontwerpfase (Definitief Ontwerp) verduurzaming en revitalisering 
gemeentehuis Voorst
Het college is van plan een besluit te nemen over het fasedocument-ontwerpfase 
(definitief ontwerp) verduurzaming en revitalisering gemeentehuis Voorst. Voordat 
het college definitief een besluit neemt mag de raad hierover zijn  mening te geven. 
Met de vaststelling van dit document wordt groen licht gegeven voor de start van 
de volgende fase, namelijk de bouwfase. 

2. Maatregelen Grip op Samenwerken 
De gemeente werkt veel samen met andere gemeentes. Voor raadsleden is het 
moeilijk om dit goed te sturen of controleren. Dit initiatiefvoorstel van raadsleden-
Robert Bosch en Bert Visser stelt maatregelen voor om betere informatie te krijgen 
en beter te kunnen sturen. Het is de bedoeling dat ook in de andere gemeentes van 
de CleanTechRegio dezelfde soort voorstellen worden gedaan.

3. Beantwoording schriftelijke vragen van Lijst Arend over alleenstaande 
vluchtelingenkinderen 
Op 19 maart 2020 heeft Lijst Arend schriftelijke vragen gesteld over alleenstaande 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hij vraagt het college of de gemeente Voorst 
zich wil melden om kinderen op te vangen, net als andere gemeentes al hebben 
gedaan. Met deze raadsmededeling beantwoordt het college zijn vragen. Het col-
lege vindt dat de keuze voor opvang van vluchtelingenkinderen een taak is van de 
rijksoverheid. 

Informatie
Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten 
kunt u inzien op  voorst.raadsinformatie.nl. Als u met uw smart-
phone of tabletcomputer de QR-code scant komt u direct bij de 
vergaderstukken. U kunt de ronde-tafelgesprekken live volgen 
(beeld+geluid) via voorst.raadsinformatie.nl. Vervolgens klikt u 
op de knop ‘live’.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 
 
In verband met de richtlijnen rond het corona-virus is het dringende advies uitslui-
tend telefonisch of per e-mail contact te zoeken met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
Vanaf 20 april vergadert de gemeenteraad digitaal. De Tijdelijke wet digitale be-
raadslaging en besluitvorming maakt  dit mogelijk. U kunt deze vergaderingen live 
volgen (beeld + geluid) via voorst.raadsinformatie.nl Daarna klikt u op de knop 
‘live’. Houd ook de website van de gemeente Voorst (www.voorst.nl) in de gaten. 

maandag 20 april 19:30 uur raadsvergadering
maandag 20 april  circa 20.15 uur  ronde-tafelgesprekken
maandag 11 mei  19:30 uur raadsvergadering

Raadsfracties
De contactgegevens van 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 dan 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 dan contact op met de raadsgriffier Bernadette Jansen: 
0571-27 92 17 of de locogriffier Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87.



voorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op over-
heid.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 6 april 2020 tot en met vrijdag 
10 april 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 16: 15-04-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

de Vang 56 in Twello D. Yilmaz Besluit genomen Z-20-02395_2020-21290

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Achterhoekseweg 15 in Wilp Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
01-04-20

Z-20-03086_2020-21162

Enkweg 15 in Wilp Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
07-04-20

Z-20-02100_2020-22085

Hoevenallee in Terwolde 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 ingetrokken BW-2019-0217

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

Vergunning ingetrokken BW-2020-0040

Knibbelallee 3 in Wilp Cool in the pool op 19 juni 2020 van 16-00 uur, 20 juni 2020 
van 9-1 uur en 21 juni 2020 van 9-13 uur

Vergunning verleend BW-2020-0020

Lange Klarenbeekseweg 36 in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
01-04-20

Z-20-03003_2020-21147

Lochemsestraat 16 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
06-04-20

Z-20-03417_2020-22093

Mr. van Marlestraat 2A in  
Steenenkamer

Ontsteken paasvuur op 11 april 2020 om 20.30 uur Vergunning ingetrokken BW-2020-0036

Spoorwegovergangen in Twello APV ontheffing geluid, spoorwerkzaamheden Strukton Rail 
2020

Ontheffing toegekend BW-2020-0042

Zonnenbergstraat 26A in Wilp Alpe d’HuZes dag op 9 mei 2020 van 16-1 uur Vergunning ingetrokken BW-2020-0063

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Ontheffing verruiming sluitingsuur voor supermarkten op 
Goede Vrijdag 10 april 2020

Vastgesteld Z-20-03649_2020-21790 

Gemeente Voorst Wijzigingsbesluit i.v.m. datumverlenging en nieuw artikel 2.8. 
van Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en 
Oost- Gelderland 26 maart 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-22434

Maatwerkvoorschriften

van Ghentstraat in Twello Aanbrengen en in stand houden bronbemaling Vergunning verleend Z-MAATWERK_A-2020-000342

Milieumelding

Middendijk 70A in Nijbroek Bouwen berging/kantoor Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000429

Middendijk 73 in Nijbroek Plaatsen werktuigenberging voor vleeskalverenhouderij Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000430

Wilpsedijk 2 in Wilp Herstellen stoomhoutzagerij Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000252

Omgevingsvergunning

Bandijk 27 in Terwolde Intern verbouwen en restaureren Villa Zorgvliet Vergunning verleend SXO-2020-0090

Beentjesweg ong. (VOO N 504) in 
Terwolde

Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0200

Bij Lange Klarenbeekseweg 29C (kad, 
VOO K 525) in Voorst

Aanleggen uitweg Aanvraag ontvangen SXO-2020-0196

Bonenakker ong. (VOO S 883) in 
Twello

Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0199

Breestraat 42B in Voorst Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2019-1188_ 
NL.IMRO.0285.20288-VS00

Dernhorstlaan 9A in Twello Bouwen bijgebouw (wijzigingsaanvraag op SXO-2018-0562) Vergunning verleend SXO-2020-0082

Duizendblad 43 in Klarenbeek Bouwen woning Vergunning verleend (revisie) SXO-2018-1241

Enkweg 50 in Voorst Bouwen veranda Aanvraag ontvangen SXO-2020-0194

H.W. Iordensweg 17 in Twello Kappen 10 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0158

H.W. Iordensweg 85 in Wilp Kappen 4 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0116

Houtwalstraat 2 in Wilp Herplaatsen kas Vergunning verleend SXO-2020-0143

Kadijk 8 in Terwolde Kappen 12 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0050

Kadijk 8 in Terwolde Dempen sloot Aanvraag ontvangen SXO-2020-0209

Kerkstraat 14 in Terwolde Bouwen aanbouw Aanvraag ontvangen SXO-2020-0195

Kruisakkerweg 5N in Twello Uitvoeren werkzaamheden in bestaande kelder rioolgemaal Vergunning verleend SXO-2020-0161

Kruisweg 45 in Twello Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0089

Lindelaan 25 in Twello Vervangen toegangspoort Aanvraag ontvangen SXO-2020-0202

Martinusweg 19 in Twello Kappen 4 eikenbomen Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0091

Middendijk 70A in Nijbroek Bouwen berging Aanvraag ontvangen SXO-2020-0208

Middendijk 73 in Nijbroek Bouwen werktuigenberging Aanvraag ontvangen SXO-2020-0197

Plesmanstraat 10 in Teuge Bouwen garage/berging Aanvraag ontvangen SXO-2020-0203

Rijksstraatweg 76 in Voorst Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0079

Uiverstraat en Hessenlaan  
(TLO D 1594) in Teuge

Bouwen 8 woningen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0206
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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-mailservice of de app downloa-
den. Met enkele stappen schrijft u 
zich in. U ontvangt dan dagelijks 
per e-mail een overzicht van be-
sluiten en andere berichten die on-
der 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 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 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.

Voordersteeg 33 in Wilp Bouwen woning (wijzigingsaanvraag op SXO-2020-0027) Aanvraag ontvangen SXO-2020-0190

Westererf 22 en 24 in Nijbroek Bouwen 2 woningen Vergunning verleend SXO-2020-0073

Sloopmelding

Binnenweg 33 in Wilp Verwijderen asbesthoudend dak van garage Melding ontvangen SXO-2020-0210

Enkweg 50 in Voorst Slopen veranda en bloemenkas Melding ontvangen SXO-2020-0193

Middendijk 26 in Nijbroek Slopen 2 schuren Melding ontvangen SXO-2020-0198

Nicolaas Maesstraat 10, 12, 14 en 16 
in Twello

Slopen 4 woningen Melding ontvangen SXO-2020-0207

Parkelerweg 36 in Twello Verwijderen asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2020-0205

Rijksstraatweg 41 in Wilp Verwijderen asbesthoudend dak van schuur Melding ontvangen SXO-2020-0201

Aangepaste dienstverlening
Onze openingstijden zijn anders en we werken alleen 
op afspraak. 

De openingstijden van het gemeen-
tehuis zijn aangepast. We zijn alleen 
op afspraak geopend. Dit is nodig 
om verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen. Telefonisch zijn we 
gewoon bereikbaar. Veel producten 
kunt u online op voorst.nl regelen. 
Verloopt uw product binnen twee 
weken? Of is het absoluut noodza-
kelijk dat u in persoon langskomt om 
een product aan te vragen? Dan kunt 
u telefonisch een afspraak maken. U 
maakt dan ook meteen een afspraak 
voor het ophalen van het document. 
U kunt geen afspraak maken voor 
producten die u via onze website 
digitaal kunt aanvragen. Zonder af-
spraak naar het gemeentehuis gaan 
heeft dus geen zin. De medewerkers 
mogen u dan niet helpen. 
De frontoffice in het Kulturhus is nu 
gesloten. De collega’s van het Maat-
schappelijk Netwerk Voorst (MNV) 
en het Centrum voor Jeugd en Gezin 

(CJG) werken sinds 23 maart vanuit 
het gemeentehuis aan de Hietwei-
deweg 20. Zo houden we één locatie 
draaiend en houden we onze dienst-
verlening op peil. 
Heeft u een vraag aan de gemeente, 
het CJG of het MNV? Bel dan met een 
van onze nummers. We proberen 
zoveel mogelijk digitaal of telefo-
nisch af te handelen. Alleen als het 
echt nodig is, plannen we een af-
spraak voor u in. Wij vragen u dan 
rekening te houden met de lande-
lijke hygiënemaatregelen. Voor uw 
eigen gezondheid en die van onze 
medewerkers. Heeft u klachten als 
verkoudheid, hoesten, keelpijn of 
koorts? Zeg dan uw afspraak af!
Algemeen telefoonnummer ge-
meente Voorst: 0571 27 99 11
Telefoonnummer frontoffice MNV: 
0571 74 51 11
Telefoonnummer frontoffice CJG: 
0571 74 51 50  ■

Afsluiting viaduct A1 Wilpsedijk 

Van maandag 27 april tot vrijdag 15 
mei wordt er gewerkt aan het viaduct 
onder de A1 in de Wilpsedijk (N790). 
Tijdens deze periode is de Wilpse-
dijk ter hoogte van het A1-viaduct 
daarom van maandag 07:00 t/m 
vrijdag 16:30 uur afgesloten voor 

al het verkeer. In de weekenden is 
de weg wel open. Verkeer wordt om-
geleid via de Molenallee, Fliertweg, 
HW Iordensweg, Domineestraat en de 
Rijkstraatweg. Fietsers worden om-
geleid via de Kerkstraat, Weerdseweg 
en Bolwerksweg.  ■

Gemeenten stimuleren natuur-inclusieve landbouw

Vanaf april kunnen twintig boe-
ren in de Cleantech Regio zich 
inschrijven voor een traject om 
natuurinclusieve landbouw op een 
rendabele manier te integreren in 
hun bedrijfsvoering. Zo leren zij 
kringlooplandbouw, biodiversiteit 
en landschapsbeheer te verbinden.
De vier Cleantech gemeenten Apel-
doorn, Lochem, Voorst en Brum-
men hebben een zogeheten POP3 
subsidie binnengehaald om boeren 
in deze regio te helpen om aan na-
tuur inclusieve landbouw te doen. 

Meer duurzame werkwijzen
De (door)ontwikkeling van na-
tuurinclusieve landbouw is be-

langrijk, omdat het de landbouw-
sector helpt om te voldoen aan 
de maatschappelijke vraag naar 
meer duurzame werkwijzen en 
te voldoen aan de voorwaarden 
van het nieuwe Europese Ge-
meenschappelijk Landbouw Be-
leid (GLB). Partners in dit project 
zijn de gemeenten Apeldoorn, 
Lochem, Voorst en Brummen en 
LTO Noord afdeling Achterhoek 
Noord. Daarnaast is er samen-
werking met Collectief Velu-
we, ANV Veluwe IJssel Zoom en 
Natuurmonumenten.

Dit project is tot stand gekomen 
met ondersteuning van de Pro-

vincie Gelderland en de Europese 
Unie in het kader van het Euro-
pees Landbouwfonds voor Plat-
telandsontwikkeling: Europa in-
vesteert in zijn platteland. Kijk op 
de website van ELFPO voor meer 
informatie.  ■

Wandelen in de natuur? Hond aan de lijn!

Binnen de grenzen van de gemeen-
te Voorst zijn veel mooie natuur-
gebieden die open zijn gesteld om 
fijn te wandelen. Bijvoorbeeld met 
de hond. Het komt echter steeds 
vaker voor dat honden in deze 
gebieden en in de aanliggende 
landbouwgronden loslopen. Dat is 
verboden! Honden moeten in deze 
natuurgebieden aangelijnd zijn. En 

dat is niet voor niets. Loslopende 
honden kunnen ernstige gezond-
heidsrisico’s geven voor wild en 
vee. Ze kunnen ziekten overdragen 
en vee en wild opjagen. In sommige 
natuurgebieden zijn precies om 
deze reden ook aangelijnde honden 
verboden. Ook zijn soms honden 
niet gewenst, bijvoorbeeld op de 
klompenpaden waarvan er ook veel 

door onze gemeente lopen.
Houdt u daarom altijd aan de ge-
dragsregels in onze natuur- en 
landbouwgebieden. Deze regels 
staan op bordjes. Blijft men de re-
gels overtreden, dan kan dit er toe 
leiden dat deze gebieden in de toe-
komst niet meer vrij toegankelijk 
zijn voor wandelaars. En dat zou 
eeuwig jammer zijn!  ■ 

 

Informatie voor sport- en beweegaanbieders

Het Coronavirus roept veel vragen 
op. Ook bij sport- en beweegaan-
bieders in onze gemeente. 

Op voorst.nl/coronavirus/voor-
ondernemers hebben we belang-
rijke informatie voor onderne-
mers op een rij gezet. Hier vindt 
u onder andere ook veel gestelde 
vragen met antwoorden door de 
NOC*NSF en door de Vereniging 
Sport en Gemeenten. 

Noodloket
Eén van de maatregelen van het 
kabinet voor financiële onder-
steuning tijdens de Coronacrisis 
is het noodloket. Ondernemers, 
sportverenigingen en - stich-
tingen kunnen via dit loket een 
eenmalige tegemoetkoming 
ontvangen. Deze regeling zet in 
op het niet meer kunnen betalen 
van vaste lasten als gevolg van 
de genomen maatregelen van-

wege het Coronavirus. Via het 
noodloket van Economische 
Zaken kan een eenmalige tege-
moetkoming van 4.000,- euro 
worden ontvangen. Hier zijn 
wel enkele voorwaarden aan 
verbonden om in aanmerking 
te komen. Uw aanvraag dient u 
in via www.rvo.nl/tegemoetko-
mingcorona. Hier vindt u ook 
meer informatie over de voor-
waarden.  ■
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Weekmarkt in Twello neemt voorzorgsmaatregelen

De markt in Twello is vanwege 
het coronavirus eenrichtingsver-

keer geworden. Er hangen bord-
jes bij de ingangen om de wan-
delrichting aan te geven. Dit is 
altijd met de klok mee. Op deze 
manier is het gemakkelijker om 
een veilige afstand van elkaar te 
houden. Een andere maatregel 
is het sluiten van het openbaar 
toilet voor publiek bij de markt 
voor publiek. Verder vragen we 
iedereen zoveel mogelijk alleen 
naar de markt en niet met meer-
dere personen als dit niet nodig 
is. 
Hiernaast gelden de bekende 

Alle woningen in 2050 van het aardgas af

De komende jaren neemt Ne-
derland afscheid van aardgas. 
Op dit moment zijn bijna alle 
Nederlandse huizen nog aan-
gesloten op het gasnet en sa-
men zorgen ze voor 10% van 
de Nederlandse CO₂-uitstoot. 
De verwarming van kantoren 
en andere gebouwen is hierbij 
nog niet meegenomen. In het 
nieuwe regeerakkoord staat dat 
we in 2050 aardgasloos moe-
ten zijn. Een duurzame ener-
gievoorziening betekent dat al 
onze stroom groen is en dat 
we van het gas-af zijn. Dit lijkt 
ver weg, maar deze doelstelling 
betekent dat we tot 2050 maar 
liefst twintigduizend woningen 
per maand aardagsvrij moeten 
maken.  

Waar gebruik ik nu gas 
voor?
Een gemiddeld huishouden ver-
bruikt 1.500 m3 aardgas per 
jaar. De grootste verbruikers zijn 
verwarming (80%) en warm wa-
ter (20%, vooral voor douchen). 
Voor het koken is relatief min-
der gas nodig. Uiteindelijk is het 
gasverbruik afhankelijk van het 
soort huis, de mate van isolatie, 
de grootte van het huishouden 
en het gedrag van de bewoners.
 
Waarom gaan we van het 
aardgas af?
Aardgas is een fossiele brand-
stof. In Nederland hebben we in 
de jaren zestig een flinke gas-
bel ontdekt onder Groningen. 
Die voorraad is natuurlijk niet 
oneindig en bij de verbranding 
komt er CO₂ vrij. De uitstoot van 
dit broeikasgas zorgt voor kli-
maatverandering. De gevolgen 

van klimaatverandering willen we 
tegengaan. 
Klimaatverandering is nu al we-
reldwijd goed zichtbaar. Er ko-
men meer weersextremen voor 
zoals extreme regenval of ex-
treme droogte. Vooral in arme 
gebieden zijn de gevolgen groot 
door watertekorten, overstro-
mingen, ziekten en slechtere 
oogst. Maar ook in ons land kun-
nen we de gevolgen merken. De 
winters worden zachter en de 
zomers juist droger en heter. Het 
wordt natter en extremer, met 
zowel meer zware buien als meer 
hittegolven.

Alternatieven 
Er zijn verschillende manieren 
om woningen te verwarmen zon-
der aardgas:
▪ Warmtenetten
Een warmtenet is een netwerk 
van leidingen onder de grond 
met warm water. Dat warme wa-
ter, afkomstig van een warmte-
bron in de buurt, kan worden ge-
bruikt om huizen te verwarmen. 
▪ Elektrische oplossingen
Een andere mogelijkheid is het 
verwarmen van uw huis met 
elektrische apparaten. In bijna 
alle gevallen komt dat neer op 
een warmtepomp. Een warmte-
pomp verwarmt uw huis via het-
zelfde (maar omgekeerde) prin-
cipe als van een ‘koelkast.
▪ Biogas
Biogas is gas dat wordt gepro-
duceerd bij de vergisting van 
mest of andere afvalproduc-
ten. In een woning werkt biogas 
exact hetzelfde als aardgas voor 
verwarmen en koken, alleen is 
de herkomst van biogas meer 
duurzaam. 

Wanneer moet ik van het 
aardgas af?
Uiteindelijk zullen in 2050 alle 
woningen in Nederland van het 
aardgas af zijn. Een wijk zal nooit 
van het ene op het andere mo-
ment van het gasnet afgesloten 
worden. Dit proces zal vijf tot 
tien jaar duren. Gemeente Voorst 
gaat graag met de inwoners aan 
de slag om een plan op te stellen. 

Wat kunt u nu doen?
Het belangrijkste is dat u ervoor 
zorgt dat u nu al minder gas no-
dig hebt voor verwarming. Als 
huiseigenaar kunt u isolatie-
maatregelen nemen zoals dak-, 
vloer- en spouwmuurisolatie en 
HR+++ glas. Als huurder kunt 
u kleinere maatregelen nemen 
zoals het plaatsen van tocht-
strips of het aanbrengen van 
radiatorfolie. Vraag bij de ver-
huurder of woningbouwcorpo-
ratie ook naar wat de plannen en 
mogelijkheden zijn voor grotere 
maatregelen. 

Naast het isoleren van de wo-
ning, is het goed om alvast naar 
de toekomst te kijken bij de aan-
schaf van nieuwe producten. Kies 
bij het vervangen van de keuken 
dan voor elektrisch koken. Wan-
neer de cv-ketel is afgeschreven, 
is het handig om alvast een ener-
gieadvies te vragen en te kijken 
welk alternatief het beste bij uw 
woning past. Een cv-ketel is niet 
meer nodig bij een aardgasloze 
woning, dus vraag bij een ad-
viseur wat het beste alternatief 
is. Houd ook bij de aanschaf 
van een kachel hiermee reke-
ning door niet een gaskachel 
te kiezen, maar bijvoorbeeld 
een pelletkachel of een hoog 
rendementshoutkachel. 

Wilt u meer weten?
Wilt u meer weten over aardgas-
loos en de mogelijkheden voor 
uw woning? Kijk dan op www.
regionaalenergieloket.nl. Op 
het regionale energieloket kunt 
u ook een huisscan maken zodat 
u precies kunt zien welke stap-
pen u kunt zetten om de woning 
te verduurzamen.  ■

Meer tijd voor Regionale Energie Strategie
 
In sommige delen van de ge-
meente Voorst is afgelopen pe-
riode onrust ontstaan over het 
proces rond de Regionale Ener-
gie Strategie (RES). De concept 
RES is een eerste aanzet tot een 
strategie waarin overheden met 
maatschappelijke partijen geza-
menlijk aangeven hoeveel, waar 
en wanneer ze hernieuwbare 
energie willen gaan realiseren. 
Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om duurzame elektriciteit en 
duurzame warmte. De concept 
RES is openbaar gemaakt, maar 
vanwege de corona-crisis kan 
het gesprek over de concept 
RES nog niet gevoerd worden. 
Hierdoor kon het idee ontstaan 
dat burgers vanaf nu niet meer 
kunnen meepraten en dat de RES  
definitief is. Maar dat is niet het 
geval. 

Besluit tot publicatie
De concept RES is momenteel 
nog een plan op hoofdlijnen. 
Het is dus nog niet definitief. Dit 
plan kwam tot stand na een in-
tensief proces met verschillende 
betrokken partijen tijdens lokale 
en regionale werksessies. Op 5 
maart heeft de Stuurgroep RES 
Cleantech Regio dit concept RES 
vervolgens vastgesteld. Op 17 
maart stemden alle betrokken 
colleges van B&W er mee in. Ver-
volgens zouden de gemeente-
raden erover praten. Maar door 
de uitbraak van het corona-virus 
was dit niet meer mogelijk. En 
was het dus ook niet meer mo-
gelijk om met publiek in gesprek 
te gaan over dit concept.  Om 
de inwoners in ieder geval wel 
te informeren over de inhoud, 
besloot de Stuurgroep om de 
concept RES alvast openbaar te 
maken. Zodat in een later sta-
dium deze gesprekken alsnog 
kunnen plaatsvinden en ook de 
standpunten van inwoners in het 
plan worden meegenomen.   

Uitstel voor inzenden 
concept
Vanwege de corona-crisis heeft 
de Stuurgroep ook een brief aan 
het Nationaal Programma RES 
gestuurd. Hierin schrijven zij 
dat de uiterste datum van 1 juni 
voor de inzending van de con-
cept RES niet wordt gehaald en 
dat zij vier maanden uitstel wil-
len. Daarmee gaf de Stuurgroep 

een krachtig signaal af namens 
alle bestuurders in de regio, na-
melijk:  Laten we het RES-proces 
stilleggen gedurende de huidige 
corona-crisis totdat het “nor-
male” leven weer is begonnen. 
Inmiddels heeft het Nationaal 
Programma RES uitstel gegeven 
voor het indienen van de concept 
RES tot 1 oktober 2020. 

Voorster Energie 
Strategie
De RES is van grote betekenis 
voor de dorpen en het buiten-
gebied van de Cleantech Regio 
en dus ook van Voorst. Het is 
daarom belangrijk een zorg-
vuldig democratisch proces te 
doorlopen om tot een concept 
RES te komen dat door ieder-
een wordt gedragen. De Voor-
ster Energie Strategie (VES) is 
hier een goed voorbeeld van. 
In de VES is weergegeven hoe 
de inwoners van Voorst in zijn 
algemeenheid denken een bij-
drage te kunnen leveren aan 
de energietransitie. De VES is 
medebepalend voor de Voor-
ster inbreng op regionaal ni-
veau. Tijdens het VES-proces is 
door inwoners meerdere malen 
verzocht om transparantie met 
betrekking tot de RES. Dat is de 
belangrijkste reden waarom er 
voor is gekozen om de concept 
RES zo snel mogelijk openbaar 
te maken.

In gesprek blijven
Contact met de inwoners en de 
dorpsbelangenorganisaties is 
belangrijk. Dat geldt ook zeker 
in dit proces en de gehele ener-
gietransitie. Een goede en hech-
te samenwerking met alle dor-
pen is essentieel. Zodra dit weer 
veilig kan, worden daarom weer 
gesprekken over de RES met de 
inwoners georganiseerd. Ook 
kunnen dan weer gesprekken 
in het kader van het reguliere 
raadswerk plaatsvinden, zodat 
een goed debat over de concept 
RES kan worden gevoerd. 

Meer informatie
Mochten er in de tussentijd vra-
gen of opmerkingen zijn naar 
aanleiding van de concept RES 
neem dan contact op met Jan 
Wesseldijk, email 
j.wesseldijk@voorst.nl of per 
telefoon 0571-279288  ■
. maatregelen:

■  Betaal zoveel mogelijk con-
tactloos (met pinpas, smart-
watch of mobiele telefoon)

■  Ga niet in groepjes bij elkaar 
staan

■ Eet niets ter plaatse  
■ Blijf thuis als u verkouden bent, 

koorts hebt of griep hebt
■ Gebruik papieren zakdoekjes
■ Nies in uw elleboog

Houd voorst.nl in de gaten voor 
eventuele aanvullende actuele in-
formatie over de weekmarkt!  ■

www.voorst.nl

in voorst

werk 
aan de weg
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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. 

De Frontoffice MNVoorst en CJG Voorst, 
tijdelijk in het gemeentehuis 
(Hietweideweg 20, Twello), 
is alleen op afspraak geopend.

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

Lintjesregen 2020 op vrijdag 24 april

Vanwege de coronacrisis vindt 
de jaarlijkse lintjesregen op een 
andere manier plaats. Alle eve-
nementen en bijeenkomsten tot 
1 juni 2020 zijn afgelast. Hier-
door kunnen we tot die datum ook 
geen Koninklijke onderscheidin-
gen aan inwoners uitreiken. De 
jaarlijkse lintjesregen gaat door 
in aangepaste vorm. Dit is be-
sloten in overleg met het minis-
terie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties.

De namen van de gedecoreerden 
worden in een speciale editie van 
de Staatscourant op 24 april om 
13.00 uur gepubliceerd. Burge-
meester Jos Penninx belt al deze 
gedecoreerden al vóór die tijd op 
24 april. Zo voorkomen we dat zij 
via de media hiervan horen.
De Kanselarij zoekt naar één ge-
zamenlijk moment, later dit jaar, 
om de uitreikingen van de ver-
sierselen in te halen. Wanneer 
dit is, hangt onder meer af van 

het verloop van het coronavirus. 
Wij houden u uiteraard over die 
nieuwe datum op de hoogte.

Aubade 2020 maandag 
27 april gaat niet door
De aubade gaat dit jaar ook niet 
door vanwege het coronavirus.

Vragen?
Heeft u vragen hierover? Bel gerust 
met de gemeente Voorst, Arda van 
Vilsteren: 06-25 63 34 66.  ■

www.voorst.nl

in voorst
verbouwen


