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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Besluitenlijst raadsvergadering 6 juli 2020 
 
Besluiten

■	 Bestemmingsplan	Lage	Kamp	5,	11,	13	en	17,	Kolkweg	19B	en	Dorpsstraat	36,	Terwolde
■	 Eerste	wijziging	van	de	Legesverordening	Voorst	2020
■	 Verantwoording	fractiebijdragen	2019
■	 Controleprotocol	en	normenkader	2020
■	 Bestemmingsplan	Wellness	&	Hotel	Thermen	Bussloo
■	 Regiovisie	Aanpak	huiselijk	geweld	2020	t/m	2023
■	 Motie	van	Gemeente	Belangen	over	Regionale	transitie	voedsel,	landbouw	en	landschap
■	 Verslag	ronde-tafelgesprekken	29	juni	2020

Informatie
Scan	de	QR	code	met	uw	tablet	of	smartphone	om	direct	op	voorst.raadsinformatie.nl	
bij	de	besluitenlijst	te	komen.	Hier	kunt	u	ook	de	videotulen	van	de	raadsvergade-
ring	van	6	juli	2020	terugkijken.	Klik	hiervoor	in	de	kalender	op	de	gewenste	datum.	

Zomerreces	van	de	gemeenteraad
Vanaf	vrijdag	10	juli	2020	houden	gemeenteraad	en	griffie	zomerreces.	Dat	betekent	dat	we	mogelijk	
niet	reageren	op	uw	telefoontjes	en	niet	meteen	reageren	op	uw	e-mails.	Vanaf	12	augustus	is	de	
griffie	weer	aanwezig.	

Op	7	en	9	september	worden	weer	ronde-tafelgesprekken	gepland	ter	voorbereiding	van	de	raads-
vergadering	van	21	(en	mogelijk	23)	september.	De	agenda’s	voor	deze	vergaderingen	plaatsen	we	
begin	september	in	het	raadsinformatiesysteem	Politiek	Portaal	via	voorst.raadsinformatie.nl	(klik	
in	de	kalender	op	de	gewenste	datum)	en	in	de	Voorstwijzer.	Als	de	definitieve	agenda	klaar	is	dan	
plaatsen	we	deze	op	voorst.nl	als	nieuwsbericht.	Neem	voor	meer	 informatie	vanaf	12	augustus	
contact	op	met	de	griffie:	raad@voorst.nl	,	0571-	27	93	87.	

DE	GEMEENTERAAD	WENST	U	EEN	HELE	GOEDE	ZOMER	TOE!	

Medebouwers	gezocht	in	De	Vecht,	Terwolde	en	Teuge

De	gemeente	Voorst	ontwikkelt	
op	dit	moment	de	drie	woning-
bouwprojecten	‘Uitbreidingsplan	
De	Vecht,	Dorpszicht	Terwolde	
en	het	 Park	 van	Teuge’.	Deze	
projecten	bevatten	vrije	sector	
bouwkavels.	Op	deze	kavels	kunt	
u	zelf	uw	vrijstaande	of	 twee-
onder-een-kapwoning	realise-
ren,	binnen	de	kaders	van	het	

betreffende	bestemmingsplan.	

Projectpagina
Elk	 project	 heeft	 een	 eigen	
projectpagina.	 Op	 voorst.nl/
vrije-kavels	 kunt	u	deze	pro-
jectpagina’s	bekijken.	Voor	alle	
drie	bovengenoemde	projecten	
geldt	dat	er	al	iemand	een	optie	
heeft	genomen	op	de	bouw	van	

een	helft	van	een	twee-onder-
een-kapwoning.	Hier	wordt	nu	
gezocht	 naar	 medebouwers	
voor	 de	 andere	 helft	 van	 de	
twee-onder-een-kapwoning.	
Misschien	bent	u	dat!	Heeft	u	
interesse?	Neem	gerust	contact	
op	 met	 de	 gemeente	 Voorst,	
Arjan	Klein:	a.klein@voorst.nl	 ,	 
0571	–	27	92	65.		■

Vier	Burendag	voor	de	deur	op	26	september

Op	zaterdag	26	september	2020	
viert	Nederland	voor	de	 veer-
tiende	 keer	 Burendag.	 Voor-
gaande	 jaren	 was	 het	 steeds	
een	 groot	 nationaal	 feest.	 Elk	
jaar	 doen	 honderdduizenden	
buren	hieraan	mee.	Samen	on-
dernemen	zij	allerlei	activiteiten	
die	de	buurt	 leuker	maken	en	

hen	dichter	bij	elkaar	brengen.	
Waarom?	Omdat	buurten	leuker,	
socialer	en	veiliger	worden	als	
buren	elkaar	ontmoeten,	elkaar	
helpen	en	zich	samen	inzetten	
voor	de	buurt.	Dit	jaar	is	Buren-
dag net iets anders dan anders; 
we	houden	voldoende	afstand	
en	we	vieren	het	op	een	veilige	
manier.	We	vieren	Burendag	voor	
de	deur.

Bijdrage	Oranje	Fonds
Op	 Burendag	 voeren	 buren	
overal	 in	Nederland	hun	goede	
ideeën	uit,	 eventueel	met	 een	
bijdrage	 van	maximaal	 €	 350	
van	het	Oranje	Fonds.	Ook	in	de	
gemeente	Voorst	 is	er	elk	 jaar	
een	mooie	 deelname	 en	 daar	
kunnen	 we	 trots	 op	 zijn.	 Dit	

jaar	willen	de	 initiatiefnemers	
Oranje	Fonds	en	Douwe	Egberts	
er	dus	een	bijzondere	versie	van	
maken.	Een	veilige	Burendag	op	
voldoende	afstand,	waarbij	toch	
de	sociale	verbinding	centraal	
staat.

Aanmelden	voor	Burendag	
Op	 burendag.nl	 kunt	 u	 zich	
aanmelden	voor	Burendag.	Hier	
staan	ook	veel	 leuke	voorbeel-
den	van	activiteiten,	draaiboeken	
en	de	mogelijkheid	om	een	per-
soonlijke	uitnodigingen	te	ma-
ken.	Heeft	u	vragen?	Neem	gerust	
contact	op	met	de	coördinator	
maatschappelijke	 initiatieven	
bij	de	gemeente	Voorst,	Chris	
Frencken:	c.frencken@voorst.nl	,	 
06-50	43	86	52.		■

We	helpen	u	graag,	maak	wel	eerst	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.	
Telefonisch	zijn	we	gewoon	be-
reikbaar.	Bel	ons	eerst	als	u	langs	
wilt	komen,	zodat	we	een	afspraak	
kunnen	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	
product	aan	te	vragen?	Maak	dan	
eerst	telefonisch	een	afspraak	met	
ons.	We	maken	dan	ook	meteen	
een	afspraak	met	u	voor	het	op-

halen	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	gemeente-
huis	aan	de	Hietweideweg	20.	Zo	
houden	we	één	 locatie	draaiend	
en	houden	we	onze	dienstverle-
ning	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		■

Kom	alleen	naar	de	markt,	doe	gericht	uw	
boodschappen
Voorzorgsmaatregelen	weekmarkt	in	Twello	

Net	als	voor	de	supermarkt	geldt	
ook	 voor	het	bezoeken	 van	de	
wekelijkse	 markt:	 kom	 zoveel	
mogelijk	alleen.	Dit	is	in	het	be-
lang	van	uw	eigen	gezondheid	en	
van	die	 van	uw	medemens.	De	
inloopkraam	 van	 de	 firma	 van	
Laar	 met	 groenten	 en	 fruit	 is	
voorlopig	alleen	voor	individuele	
klanten	(dus	zonder	gezelschap)	
toegankelijk.	

Verder	is	de	markt	in	Twello	nog	
steeds	 eenrichtingsverkeer.	 Er	

hangen	bordjes	bij	de	ingangen	
om	de	wandelrichting	aan	te	ge-
ven.	Dit	is	altijd	met	de	klok	mee.	
Op	deze	manier	is	het	gemakke-
lijker	om	een	veilige	afstand	van	
elkaar	te	houden.	

Een	andere	maatregel	is	het	slui-
ten	van	het	openbaar	toilet	bij	de	
markt	voor	publiek.	

Hiernaast	 gelden	 de	 bekende	
maatregelen:
■	Betaal	zoveel	mogelijk	contact-
loos	 (met	pinpas,	smartwatch	
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

Actuele	informatie	over	de	week-
markt:	voorst.nl		■

Wegafsluiting	spoorwegovergang	Voorst	

In	de	nacht	van	dinsdag	4	augus-
tus	op	woensdag	5	augustus	2020	
is	de	spoorwegovergang	Enkweg	
–	Gravenstraat	in	Voorst	van	0.15	
uur	tot	05.30	uur	afgesloten	voor	
alle	verkeer.	Stukton	gaat	in	op-
dracht	 van	 ProRail	 B.V.	 onder-
houdswerkzaamheden	uitvoeren	
aan	de	spoorwegovergang.	

Omleiding
Het	doorgaande	 verkeer	 op	de	

Enkweg	 en	 Gravenstraat	 wordt	
omgeleid	via	de	Noord	Emper-
weg,	Hezeweg	en	Beekzichtweg.

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.		■



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	6	juli	2020	tot	en	met	vrijdag	
10	juli	2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week	29:	15-07-2020

Meer	informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl en ga naar de pa-
gina 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 bekendmaking/pu-
blicatie staat of het mogelijk is om 
een inspraakreactie, zienswijze, 
bezwaarschrift of beroepschrift in 
te dienen. En zo ja, tijdens welke 

periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekendma-
king/publicatie niet op overheid.nl 
staan? Neem dan gerust contact op 
met de gemeente Voorst: 0571-27 
99 11. 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 mo-

gelijk op overheid.nl en in de app 
van 'Over uw buurt'. 

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt u 
zich aanmelden voor een e-mailser-
vice of de app downloaden. Met en-
kele stappen schrijft u zich in. U ont-
vangt dan dagelijks per e-mail een 
overzicht van besluiten en andere 
berichten die onder meer gemeen-
ten, provincies en waterschappen via 
overheid.nl publiceren. U stelt het 
type bericht in en van welke organi-
satie 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 locatiegebonden 
bekendmakingen/publicaties bin-
nen de door u aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders van 
Voorst maken het volgende bekend:

Door de corona-uitbraak behande-
len wij bouwplannen zoveel moge-
lijk digitaal. De agenda (met daarin 

de lijst met te behandelen bouw-
plannen) maken we op voorst.nl 
bekend. Volgens artikel 12 van de 
Woningwet is deze vergadering 
openbaar. Door de corona-uitbraak 
kunt u daar helaas tijdelijk niet bij 
aanwezig zijn. Een telefonische 
toelichting geven mag natuurlijk 
wel.

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

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Hoofdweg 13 in Klarenbeek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
29-06-20

Z-20-06131_2020-41175

Tijmstraat in Voorst Deelnemen ANWB Streetwise op 29 september 2020 
van 8-14 uur

Melding ontvangen BW-2020-0102

Vermeersweg 60 in Twello Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
06-07-20

Z-20-06274_2020-42724

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Wijzigingsbesluit eerste wijziging van de  
Legesverordening Voorst 2020, onderdeel Tarieventabel

Vastgesteld
Inwerkingtreding
13-07-2020

Z-20-05101_2020-42554

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Bloemenksweg 38 in Voorst Uitbreiding van Thermen Bussloo mogelijk maken Vastgesteld NL.IMRO.0285.20264-VS00

Milieumelding

Lochemsestraat 44 in Terwolde Verleggen mestplaat Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000770

Omgevingsvergunning

Bandijk 60B 39 in Terwolde Kappen kersenboom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0425

Beelelaan 4 in Voorst Uitbreiden woongebouw ‘De Wissel’ (wijzigingsaan-
vraag op SXO-2017-0634)

Vergunning verleend SXO-2020-0329

Dorpsstraat 25 in Wilp Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0380

Enkweg 13 in Voorst Bouwen kapschuur en carport Aanvraag ontvangen SXO-2020-0426

Hessenlaan kavel 3-fase 1 (TLO D 1594) in Teuge Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0431

Hessenlaan kavel 4-fase 1 (TLO D 1594) in Teuge Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0432

Lochemsestraat 30 in Terwolde Verbouwen jongveestal Vergunning verleend 
(revisie)

SXO-2019-0511

Middendijk 22 in Nijbroek Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0421

Mozartstraat 163 in Twello Doorbreken draagmuur Aanvraag ontvangen SXO-2020-0434

Stobbenakker (oneven) 23 t/m 41, Ganzeboomsland 
(oneven) 3 t/m 11 en Ganzeboomsland (even) 4 t/m 
12 in Twello

Bouwen 20 huurwoningen Vergunning verleend SXO-2020-0270

van Spiegelstraat 20 in Twello Realiseren in-/uitrit Aanvraag ontvangen SXO-2020-0433

Zeedijk 9 in Terwolde Kappen populier Vergunning verleend SXO-2020-0346

Sloopmeldingen

Dorpsstraat 49 in Terwolde Afvoeren asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2020-0422

Molenallee 26 in Wilp Verwijderen asbesthoudend dak schuur Melding ontvangen SXO-2020-0430

Molenweg 29 in Terwolde Verwijderen asbesthoudend dak van schuur en  
asbesthoudende restanten uit schuur

Melding ontvangen SXO-2020-0418

van der Duyn van Maesdamstraat 47 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning en 
asbesthoudend dak schuur

Melding ontvangen SXO-2020-0424

Witte de Withstraat 16 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit keuken Melding ontvangen SXO-2020-0423

Zandstraat 14 in Voorst Verwijderen asbesthoudende daken kippenren en over-
kapping

Melding ontvangen SXO-2020-0428



voorstwijzer voorstwijzer

■ 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

Archeologisch	onderzoek

In	de	week	van	20	tot	en	met	24	juli	
wordt	op	drie	plekken	in	Twello	ar-
cheologisch	onderzoek	gedaan.	Het	
gaat	om	de	voormalige	schoolloca-
ties	aan	de	Troelstralaan	en	Abra-
ham	Kuyperstraat,	en	de	spoorlo-
catie	aan	de	Frans	Halsstraat.	Het	
onderzoek	is	nodig	voor	de	bestem-
mingsplanprocedure	 die	 later	 dit	
jaar	wordt	gestart.	Op	deze	locaties	
zijn	nieuwbouwwoningen	gepland.	

Overlast
Met	 een	 graafmachine	 wordt	 de	
grond	 over	 grotere	 oppervlakten	
voorzichtig	afgegraven	om	te	on-
derzoeken	of	hier	 archeologische	
resten	in	zitten.	Omwonenden	zijn	

ondertussen	per	brief	op	de	hoogte	
gebracht	van	het	onderzoek.	Zij	kun-
nen	enige	overlast	ondervinden	van	
de	werkzaamheden.	De	locaties	zijn	
voor	korte	duur	niet	of	beperkt	be-
schikbaar	voor	kinderen	om	te	spe-
len.	Na	afloop	van	het	onderzoek	
worden	de	gegraven	sleuven	weer	
dichtgemaakt	 en	 wordt	 opnieuw	
graszaad	aangebracht.	

Dit	archeologisch	onderzoek	kan	
helaas	niet	uitgesteld	worden	tot	
na	de	vakantieperiode.	Eventuele	
archeologische	vondsten	in	de	bo-
dem	kunnen	namelijk	de	planning	
van	 de	 nieuwbouwplannen	 fors	
vertragen.		■

Energiezuinig	wonen	

Steeds	meer	woningeigenaren	den-
ken	na	over	energiebesparing	in	hun	
woning	met	bijvoorbeeld	isolatie	of	
zonnepanelen.	Door	energie	te	be-
sparen	wordt	uw	woning	comfor-
tabeler	 én	houdt	 u	 aan	het	 einde	
van	de	maand	meer	geld	over.	Veel	
woningeigenaren	weten	niet	waar	
ze	moeten	beginnen.	Daarom	helpt	
de	gemeente	u	graag	op	weg.	Via	
de	energieadviesrapporten	van	het	
Regionaal	Energie	Loket	informeren	
we	u	graag	over	de	mogelijkheden	
van	het	verduurzamen	van	uw	huis.	

Energieadviesrapport
De	gemeente	Voorst	organiseert	sa-
men	met	het	Regionaal	Energieloket	
een	aantal	wijkgerichte	acties.	In	de	
gemeente	staan	verschillende	wo-
ningtypen	waar	kansen	liggen	voor	
energiebesparing.	 Het	 Regionaal	
Energieloket	onderzoekt	 voor	een	
aantal	woningen	(voorbeeldwonin-
gen)	met	welke	stappen	ze	energie	
kunnen	 besparen.	 De	 uitkomsten	
worden	per	woningtype	opgeschre-
ven	in	een	energieadviesrapport.	U	
kijkt	welk	 type	woning	u	heeft	en	
vraagt	 gratis	 het	 rapport	 hiervan	
op.	U	ontvangt	dan	een	stappenplan	

VOORST	GAAT	VOOR	DUURZAAM

richting	een	energiezuinig	huis	waar	
u	mee	aan	de	slag	kunt.	

Succesvolle	start	in	Twello
We	 zijn	 gestart	 met	 een	 succes-
volle	buurtactie	in	Twello.	Op	basis	
van	 vijf	 verschillende	 huizen	 zijn	
energieadviesrapporten	 geschre-
ven.	Deze	rapporten	presenteerden	
we	 aan	 de	 buurtbewoners	 tijdens	
een	 (online)	 informatieavond.	Bent	
u	 benieuwd	 naar	 deze	 rapporten	
en/of	 de	 online	 informatieavond?	
Vraag	als	 inwoner	van	de	gemeen-
te	 Voorst	 gratis	 de	 online	 infor-
matieavond	 en	 energierapporten	
op	 via:	 regionaalenergieloket.nl/
duurzame-buurtactie-twello-voorst

Collectieve	inkoopactie	zon-
nepanelen
Om	inwoners	te	helpen	bij	het	uit-
voeren	 van	 de	 maatregelen	 heeft	
de	 gemeente	 ook	 een	 collectieve	
inkoopactie	voor	zonnepanelen	ge-
organiseerd.	 In	samenwerking	met	
Energierijk	 Voorst	 en	 de	 Teugse	
zonspecialist	en	installatiebedrijf	Eco	
Synergy	kunt	u	A-kwaliteit	zonnepa-
nelen	aanschaffen	voor	een	scherpe	
prijs	met	extra	5%	korting.	Meer	in-
formatie	en	aanmelden:	energierijk-
voorst.nl/collectieve-inkoop

Binnenkort:	Buurtactie	Ener-
giezuinig	Wonen	Klarenbeek
In	het	najaar	start	de	gemeente	Voorst	
in	samenwerking	met	de	gemeente	
Apeldoorn	 en	 het	 Regionaal	 Ener-
gieloket	een	nieuwe	buurtactie,	deze	
keer	in	Klarenbeek.	Woningeigenaren	
in	Klarenbeek	ontvangen	in	het	najaar	
een	brief	van	de	gemeente	met	infor-
matie	over	deze	buurtactie.	■

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

Ernstige	hinder	A1	Twello	-	Deventer	Oost	

Rijkswaterstaat	verbreedt	de	A1	tus-
sen	Apeldoorn	en	Azelo.	Tot	en	met	
zondag	23	augustus	vinden	werk-
zaamheden	 plaats	 op	 het	 traject	
Twello	-	Deventer	Oost.	Om	het	werk	
veilig	uit	te	voeren	zijn	de	rijstroken	
versmald,	geldt	een	lagere	snelheid	
en	zijn	op-	en	afritten	afgesloten.	
Weggebruikers	 moeten	 rekening	
houden	met	ernstige	verkeershinder	
en	een	extra	reistijd	die	kan	oplopen	
tot	30	minuten.	

Versmalde	rijstroken
Tot	en	met	zondag	23	augustus:
■	 versmalde	rijstroken	traject	Twello	
(22)	en	Deventer-Oost	(24)	en	la-
gere	maximumsnelheid.

Op-	en	afritten	afgesloten
Tot	en	met	vrijdag	31	juli:	
■	 oprit	Deventer	(23)	richting	Hengelo	
afgesloten;

■	 afrit	 Deventer-Oost	 (24)	 vanuit	
Apeldoorn	afgesloten.	

Zaterdag	1	augustus	tot	en	met	zon-
dag	23	augustus:	
■	 oprit	Deventer-Oost	 (24)	richting	
Apeldoorn	afgesloten;

■	 afrit	Deventer	(23)	vanuit	Hengelo	
afgesloten.	

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

Adviesroute	doorgaand	
verkeer	
■	Verkeer	vanuit	Utrecht	en	Arnhem	
(A12)	richting	Hengelo/Osnabrück	
wordt	geadviseerd	om	te	rijden	via	
de	A12	richting	Oberhausen,	A18	
richting	Enschede,	de	N18	richting	
Enschede

	 en	 de	 A35	 richting	 Hengelo/
Osnabrück.

■	Verkeer	vanuit	Osnabrück	en	En-
schede/Hengelo	 (A35)	 richting	
Utrecht	en	Arnhem	wordt	geadvi-
seerd	om	te	rijden	via	de	A35	bij	
aansluiting	 Enschede-West	 (26),	
de	N18	richting	Doetinchem,	A18	
richting	Arnhem	en	A12	richting	
Arnhem	en	Utrecht.

■	 Verkeer	 vanuit	 Amsterdam	 (A1)	
richting	Almelo	en	Hengelo/Osna-
brück	wordt	geadviseerd	om	te	rij-
den	via	A1,	A28,	N35,	A35	richting	
Almelo	en	Hengelo/Osnabrück.

■	Verkeer	vanuit	Amersfoort	 (A28)	
in	 de	 richting	 van	 Hengelo/Os-
nabrück	wordt	geadviseerd	om	te	
rijden	via	de	A28	richting	Zwolle	
en	N35	Almelo	naar	A35	richting	
Hengelo/Osnabrück.

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

■	Verkeer	vanuit	Almelo	(A35)	rich-
ting	Amsterdam	wordt	geadviseerd	
om	te	rijden	via	A35,	N35,	A28	en	
de	A1	richting	Amsterdam.

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

•	Verkeer	vanuit	Almelo	(A35)	rich-
ting	Apeldoorn	wordt	geadviseerd	
om	te	rijden	via	A35,	N35,	A28	en	
de	A50	richting	Apeldoorn.

Advies	aan	weggebruikers
■	 Vermijd	 de	 A1	 rond	 Deventer	

zoveel	mogelijk.
■	Maak	gebruik	van	de	adviesroutes	
voor	doorgaand	verkeer.

■	 Raadpleeg	voor	vertrek	de	actuele	
verkeersinformatie.

■	Houd	rekening	met	extra	reistijd	en	
vermijd	zoveel	mogelijk	de	spits.

■	 Pas	de	snelheid	aan	en	houd	vol-
doende	afstand.	

■	 Volg	de	aanwijzingen	op	de	borden	
langs	de	weg.

Houd	rekening	met	ernstige	
hinder
■	minder	 snelle	 doorstroming	 als	
gevolg	van	versmalde	rijstroken;

■	maximumsnelheid	van	90	km/h;
■	meer	oponthoud	 in	de	spits.	De	
extra	reistijd	kan	oplopen	tot	ruim	
30	minuten;

■	 e e n 	 i n h a a l v e r bod 	 v oo r	
vrachtverkeer.

■	 Afsluiting	van	op-	en	afritten	De-
venter	 en	 Deventer-Oost	 gedu-
rende	3	weken	per	richting

Vergroten	capaciteit	A1	
Apeldoorn-Azelo
Toenemend	vrachtverkeer	zorgt	voor	
veel	vertraging	op	de	A1	Oost	tus-
sen	Apeldoorn	en	Azelo.	Dit	traject	
is	een	belangrijke	verbinding	tussen	
economische	 gebieden	 binnen	 en	
buiten	Nederland.	Goede	doorstro-
ming	op	deze	route	is	belangrijk	voor	
de	bereikbaarheid	en	economische	
ontwikkeling	van	de	regio.	Daarom	
werken	rijk	en	regio	samen	aan	het	
vergroten	van	de	capaciteit	van	de	
A1	Oost	in	het	verbreden	van	de	A1:	
tussen	Apeldoorn	en	Deventer	naar	
2x4	rijstroken	en	tussen	Deventer	en	
knooppunt	Azelo	naar	2x3	rijstroken.	
Achtergrondinformatie	over	de	uit-
breiding	van	de	A1	Apeldoorn-Azelo:	
A1Oost.nl.

Meer	informatie
Actuele	verkeersinformatie:	rijkswa-
terstaatverkeersinformatie.nl	
Informatie	over	wegafsluitingen:		
rijkswaterstaat.nl/
wegwerkzaamheden
Of	 bel	 het	 gratis	 informatienum-
mer	van	Rijkswaterstaat	0800-8002	
van	maandag	tot	en	met	vrijdag	van	
07.00	uur	 tot	20:00	uur	en	 in	het	
weekend	en	op	feestdagen	van	10:00	
uur	tot	18:30	uur.		■


