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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Openbare vergaderingen gemeenteraad 
maandag 21 september 19.30 uur en woensdag 23 september 19.30 uur
Multifunctioneel Centrum, Bosweg 14, Klarenbeek

Vergadering bijwonen? 
U kunt één of meerdere agendapunten van de raadsvergaderingen fysiek bij-
wonen vanaf de publieke tribune. Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 18 sep-
tember om 12.00 uur aan door een e-mail naar raad@voorst.nl te stu-
ren met uw naam, telefoonnummer en het agendapunt dat u bij wilt wonen.
In verband met corona-maatregelen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U 
kunt alleen komen als u een bevestiging van de griffi  e heeft ontvangen. Wij vertrou-
wen op uw begrip.

Vergadering afl uisteren?
We maken een audioverslag van de raadsvergadering. Dit audioverslag is de volgende 
dag via voorst.raadsinformatie.nl  woordelijk af te luisteren. Klik via de ‘kalender’ op 
de gewenste vergadering. Na enkele dagen is het verslag bewerkt en kunt u direct 
kiezen voor een agendapunt of spreker.

Agenda raadsvergadering maandag 21 september
De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder in 
de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken over: 
▪ Benoemen nieuw lid van de Raad van Toezicht van Stichting Archipel Bestuur 

[besluit]
▪ Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven [besluit]
▪ Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 7 september 2020 [besluit]
▪ Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 9 september 2020 [besluit]
▪ Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger van raadslid R.W. Kooij en toelating 

in de raad [besluit]
▪ Concept Regionale Energie Strategie [fi naal debat; voorhangprocedure]
▪ ‘Duimen voor de dorpen’, een onderzoek naar de vitaliteit van de dorpen Klaren-

beek, Terwolde, Teuge en Voorst door de rekenkamercommissie [fi naal debat]
▪ Beantwoording schriftelijke vragen Buitensociëteit en aanvullende vragen [fi naal 

debat]
▪ Beantwoording schriftelijke vragen over Handhavend optreden tegen een kran-

tendistributiepunt [fi naal debat]
▪ Beantwoording schriftelijke vragen nieuwbouw Aldi en inbreiding [fi naal debat]
▪ Wenselijkheid blijverslening [fi naal debat]

Agenda raadsvergadering woensdag 23 september
▪ Programma Mobiliteit 2020 – 2030 [verkennend debat]
▪ Wijzigen komgrens Voorst op grond van de Wegenverkeerswet [fi naal debat]
▪ Programma Groen 2020 t/m 2025 [verkennend debat]
▪ Bestuurlijke deelname in de stichting Dutch Electric Aviation Centre 
 [fi naal debat; voorhangprocedure] 
▪ Evaluatieopdracht Nota Vitaal Voorst, beleid voor volksgezondheid en sport en 

bewegen [fi naal debat]

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

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt 
u de ronde-tafelgesprek ken gebruiken. Deze worden meestal twee weken voor de 
raadsvergadering gehouden. 

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct op 
voorst.raadsinformatie.nl bij de vergaderstukken te komen. U kunt ook via uw brow-
ser naar voorst.raadsinformatie navigeren. Ga dan via ‘de kalender’ en klik op de 
vergadering van uw keuze.
In het Multifunctioneel Centrum Klarenbeek is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de 
vergadering de stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

QR code naar raadsvergadering 21 september

QR code naar raadsvergadering 23 september

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 
of Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst. 

Vergaderingen en bijeenkomsten
De gemeenteraad vergadert weer fysiek. En uiteraard houden we ons aan de maat-
regelen die landelijk, regionaal en lokaal gelden met betrekking tot corona. Alleen 
vooraf aangemelde bezoekers zijn welkom om de fysieke raadsvergaderingen bij te 
wonen. Voor de raadsvergaderingen van 21 en 23 september kunt u zich tot vrijdag 
18 september 12.00 uur via griffi  e@voorst.nl opgeven onder vermelding van uw 
naam, telefoonnummer en het agendapunt dat u bij wilt wonen.

▪ maandag 21 september 19.30 uur raadsvergadering
 MFC, Bosweg 14, Klarenbeek
▪ woensdag 23 september 19.30 uur raadsvergadering 
 MFC, Bosweg 14, Klarenbeek

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
▪ 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 , dan ontvangt u 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 raadsgriffi  er, Bernadette Jansen 
0571-27 92 17 of de locogriffi  er, Dini Vriezekolk 0571-27 93 87.



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 7 september 2020 tot en met 
vrijdag 11 september 2020.

Bekendmakingen

Week 38: 16-09-2020

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 da-
gelijks per e-mail een overzicht 
van besluiten en andere berich-
ten die onder meer gemeenten, 
provincies en waterschappen via 
overheid.nl publiceren. U stelt het 
type bericht in en van welke orga-
nisatie u deze berichten wilt ont-
vangen. Daarbij is het ook moge-
lijk een afstand ten opzichte van 
uw adres aan te geven. U krijgt 

dan bericht over de actuele lo-
catiegebonden bekendmakingen/
publicaties binnen de door u aan-
gegeven 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 be-
handelen bouwplannen) maken 

we op voorst.nl bekend.

Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet 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 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

de Zanden 57B in Teuge AirFair Teuge op 12 september 2020 van 10-16 uur Melding ontvangen BW-2020-0132

Twello en Wilp Scootmobieltocht op 26 september 2020 van  
10-16 uur

Melding ontvangen BW-2020-0133

Vermeersdwarsweg 8 in Twello Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
31/08/20

Z-20-07612_2020-53628

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Blankematerweg 3 in Nijbroek Wijziging bouwvlak van wonen naar agrarisch voor 
bouwen van nieuwe stal

Ontwerp NL.IMRO.0285.20293-OW00 

Dorpsstraat 4, 6 en 6A in Wilp Planologisch mogelijk maken behoud drie bestaande 
woningen

Ontwerp NL.IMRO.0285.8118-OW00 

Omgevingsvergunning

Bekendijk 3 in Terwolde Wijzigen actualisatie vergunningvoorschriften milieu Ontwerpvergunning SXO-2020-0567

de Kar 11T in Klarenbeek Bouwen zonnepark (wijzigingsaanvraag op  
SXO-2019-0169)

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0541

De Schaker Twello Oost II kavel 12-fase 5 
(TLO B 9618) in Twello

Bouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0445

Deventerweg 44 in Voorst Plaatsen grondgebonden zonnepanelen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0455

Enkweg 13 in Voorst Bouwen kapschuur Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0426

Fokkerstraat kavel 18/F2 (kad. TLO D 1610) 
in Teuge

Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0561

Fokkerstraat kavel 19/F2 (kad. TLO D 1610) 
in Teuge

Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0560

Grotenhuisweg 20 in Wilp Bouwen buitenberging met carport Vergunning verleend SXO-2020-0450

Hoofdweg 69 in Klarenbeek Verhuizen bloemenwinkel van Hoofdweg 82 naar 
Hoofdweg 69

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0548

Jupiter 37 in Twello Bouwen carport Aanvraag ontvangen SXO-2020-0556

Kruisweg ong. (VOO E 3770) in Voorst Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0557

Lochemsestraat 5B in Terwolde Plaatsen kunstwerk Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0463

Molenallee 30 in Wilp Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2020-0555

Molenweg 29 in Terwolde Vervangen dak theehuis Vergunning verleend SXO-2020-0446

nabij Bussloselaan (kad. VOO B 967) in Voorst Kappen Amerikaanse eik Aanvraag ontvangen SXO-2020-0559

Oudhuizerstraat 32B in Klarenbeek Verbouwen bedrijfsgebouw Vergunning verleend SXO-2020-0341

Sikkestraat 1 in Twello Plaatsen 2 dakkapellen Gedeeltelijk verleend/geweigerd SXO-2020-0213

Sint Maartenserf 85 in Twello Verbouwen verpleeghuisdependance Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0457

Tussen Bonenkampsweg in Voorst en Wellink-
hofweg in Terwolde

Uitvoeren inrichtingswerkzaamheden Fliert ter  
verbetering ecologische en hydrologische kwaliteit

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0543

van Hogendorpstraat 36 in Twello Realiseren entree Aanvraag ontvangen SXO-2020-0549

Weteringstraat 5 en 9 in Twello Uitbreiden bedrijfsactiviteiten Aanvraag ontvangen SXO-2020-0562

Sloopmelding

Heemskerkstraat 74 in Twello Verwijderen asbesthoudend materiaal uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0552

Hoofdweg 72 in Klarenbeek Verwijderen en afvoeren asbesthoudende daken 2 
schuren

Melding ontvangen SXO-2020-0544

Kolkweg 9 in Terwolde Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning Melding ontvangen SXO-2020-0554

Rijksstraatweg 89 in Wilp Verwijderen asbesthoudend dak van houthok Melding ontvangen SXO-2020-0547



voorstwijzer voorstwijzer

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

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. Inwoners 
kunnen nu ook voor een aantal 
producten zelf digitaal op voorst.
nl een afspraak maken met de 

gemeente. Bijvoorbeeld voor het 
aanvragen van een paspoort of 
rijbewijs.

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 Kulturhus is al-
leen op afspraak geopend. Bel eerst 
als u langs wilt komen. Zonder af-
spraak naar het Kulturhus gaan heeft 
geen zin, omdat de medewerkers u 
dan niet mogen helpen. De frontoffi-
ce is telefonisch gewoon bereikbaar. 
Heeft u een vraag aan de gemeente, 
het CJG of het MNV? Bel dan met een 
van onze nummers. 

Algemeen telefoonnummer 
gemeente Voorst: 0571 27 99 11

Telefoonnummer frontoffice MNV: 
0571 74 51 11

Telefoonnummer frontoffice CJG: 
0571 74 51 50  ■

Speel mee en RESq your future 

Ben jij tussen de 16 en 26 jaar 
en wil je graag echt meepraten 
over klimaatverandering? Wil je 
weten hoe weilanden en daken in 
jouw gemeente er straks uitzien 
als we over zijn geschakeld op 
duurzame energie zoals zonne-
panelen en windmolens? En wil je 
graag invloed uitoefenen? Meld je 
dan snel aan voor de ‘We Energy 
Game’ van Cleantech Regio!

Deze serious online game voor 
de ingewikkelde duurzame ener-
gieopgave wordt gespeeld op 
woensdagavond 7 oktober door, 
wat ons betreft zoveel mogelijk, 
jongeren tussen 16 en 26 jaar. 

Woon je in Voorst, Apeldoorn, 
Brummen, Epe, Heerde, Lochem 
of Zutphen? Geef je dan op en leer 
alles over winst, balans, mensen, 

planeet, wetgeving en productie 
van duurzame energie. De Cle-
antech Regio is bezig met een 
regionale energiestrategie. En dit 
is jouw kans om mee te beslis-
sen hoe jouw gemeente er over 
20 jaar uit ziet. De uitkomsten van 
het spel gebruiken we in de uit-
voeringsplannen van de Regionale 
Energie Strategie.

Aanmelden voor RESq your 
future
Geef je op en vul je gegevens in 
op: 
cleantechregio.nl/res/nieuws/
speel-mee-en-resq-your-future. 
De bevestiging van deelname en 
je inloggegevens ontvang je via de 
mail. Zet woensdagavond 7 okto-
ber alvast in je agenda. Het spel 
begint om 19.30 uur en duurt 1.5 
uur. Tip je ook even je vrienden? 
Hoe meer jongeren meedoen, hoe 
beter: RESq your future!  ■

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Oproep voor gezinnen:

Doe mee met ‘Junior Energiecoach’

Thuis zo leuk en zo gemakkelijk 
mogelijk energie besparen? Doe 
mee met ‘Junior Energiecoach’, 
een leuk en leerzaam spel voor 
gezinnen om thuis energie te 
besparen. In de gemeente Voorst 
kunnen 50 gezinnen gratis hier-
aan meedoen. 

Met energie kun je lachen
Doel van het Junior Energiecoach-
spel is een schoner milieu en een 
vollere portemonnee. Deelne-
mende gezinnen krijgen meer 
inzicht in de mogelijkheden om 
thuis gemakkelijk energie te be-
sparen. Het spel start op 3 okto-
ber en duurt vijf weken. Elke week 
staat in het teken van een andere 
opdracht. Het is een project voor 

en door het hele gezin, waarbij 
Junior Energiecoach gelooft in 
het kind als motor voor energie-
besparing. Kinderen (ongeveer 
7-12 jaar) en ouders spelen met 
Junior Energiecoach on- en offline 
een spel met leuke, leerzame op-
drachten, puzzels, experimenten 
en winacties. Kennis en bewust-
wording over energie nemen toe. 
Het motto is: met energie kun je 
lachen!

Lampenjacht en stekker-
expeditie
In het spel komen wekelijks spe-
ciale Junior Energiecoach-filmpjes 
van Varkentje Rund (bekend van 
Het Klokhuis) online. Deze gaan 
vergezeld van leuke en geheime 

opdrachten, winacties, interes-
sante weetjes en spellen. Wie 
durft mee op lampenjacht of stek-
kerexpeditie? Kinderen worden 
echte Junior Energiecoaches. 

Gratis meedoen
In de gemeente Voorst kunnen 
50 gezinnen gratis meedoen. Op 
juniorenergiecoach.nl staat meer 
informatie en kunt u zich tot en 
met 27 september 2020 als ge-
zin aanmelden. Doe mee, voor 
een schoner milieu en vollere 
portemonnee. 

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

Voor het bezoeken van de we-
kelijkse markt vragen we u om 
zoveel mogelijk alleen te komen. 
Dit is in het belang van uw eigen 
gezondheid en van die van uw 
medemens. 

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 ■

Gladde wegen door modder maisoogst

In de laatste week van september en 
de eerste twee weken van oktober 
wordt vaak mais geoogst. Tijdens het 
oogsten van mais is het mogelijk dat 
er modder op de weg komt. Vooral 
als het regent worden de vervuilde 
wegen glad en ontstaan er gevaarlij-
ke verkeerssituaties. Weggebruikers 
moeten in deze periode daarom alert 
zijn op gladde (land)wegen.

Modderborden
De gemeente heeft met de agra-

rische bedrijven afgesproken 
dat zij modderborden plaatsen 
om de overige weggebruikers te 
waarschuwen voor een vervuild 
wegvak. Daarnaast maken de 
agrariërs, na afloop van de werk-
zaamheden, zelf de openbare 
weg schoon. De politie en mede-
werkers van de gemeente Voorst 
gaan hier nauwlettend op toezien. 
Ziet u een gevaarlijke (weg)situ-
atie? Maak hier dan melding van 
op verbeterdebuurt.nl  ■
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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. 

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

Stoptober: Stoppen met roken in oktober

Rookt u en wilt u stoppen? Doe 
dan mee aan Stoptober. Stop-
tober geeft u op allerlei manie-
ren steun om het vol te houden. 
Daardoor is de kans dat u blij-
vend stopt met roken wel 5x 
groter. 

Met z’n allen 28 dagen 
stoppen met roken? Dat 
kan met Stoptober!
De landelijke kick-off van Stop-
tober was op donderdag 3 sep-
tember. Vanaf 1 oktober start de 
actie. In de afgelopen jaren zijn al 
honderdduizenden rokers tijdens 
Stoptober gestopt met roken. Zij 
hebben bewezen dat Stopto-
ber werkt. Voor deelnemers aan 
Stoptober is er een speciale Stop-
tober-app (gratis). In deze app 
leest u wat stoppen met roken 
betekent voor uw gezondheid 
en staan tips. Ook heeft de app 
een groepsfunctie, zodat u steun 
kunt krijgen van bijvoorbeeld uw 
voetbalteam, de buren of col-
lega’s. Via social media blijft u 

op de hoogte en is er de moge-
lijkheid om ervaringen met an-
dere stoppers te delen. En bij het 
Kruidvat ligt een gratis Stoptober 
Magazine, Een blad vol inspira-
tie en steun tijdens Stoptober.  

Meedoen aan Stoptober
Doet u mee? Schrijf u in via 
stoptober.nl en maak gebruik 
van alle steun die Stoptober u 
te bieden heeft. De Stoptober-
app is vanaf 28 september te 
downloaden. De niet roken-reis 
start vervolgens op 1 oktober.  
 
Stoptober voor bedrijven
Stoptober heeft ook een speciaal 
aanbod voor bedrijven en orga-
nisaties die stoppen met roken 
bij hun medewerkers onder de 
aandacht brengen. Zij kunnen 
via de bedrijven.stoptober.nl 
promotiematerialen bestellen en 
trainingen aanvragen. De Ge-
zonde Werkvloer adviseur, gwa@
nogfitterenvitaler.nl , adviseert 
uw bedrijf graag op maat. ■ 

Eerste Sappersdag groot succes

Op 9 september waren ‘De Sappers’ 
op het erf van Boerderij De Kolke 
in Voorst. De Sappers persten hier 
de hele dag allerlei soorten fruit 
tot sap. Het versappen van fruit is 
erg duurzaam omdat het voedsel-
verspilling tegengaat. Grote hoe-
veelheden fruit zijn moeilijk vers 
te houden. Sap van geperst fruit is 

veel langer houdbaar. Daarnaast is 
zo’n persdag ook een gezellige en 
vruchtbare dag. 

Hoe laat ik mijn fruit 
persen tot sap?
Op de ‘persdagen’ staan De Sap-
pers klaar om uw oogst te wassen, 
snijden en persen. Kort pasteu-
riseren zorgt ervoor dat het sap 
nog minstens een jaar houdbaar 
blijft, Daarna wordt uw sap ver-
pakt in een handige saptap. 
Vanaf 75 kilo is het mogelijk om 
uw eigen fruit te laten persen. Als 
u minder dan 75 kilo fruit heeft 
is het met minimaal 10 kg fruit 
mogelijk om mee te doen met een 
‘happy hour’. Dan wordt uw oogst 
samen met het fruit van andere 
inschrijvers geperst.

Aanmelden
Wilt u ook uw fruit laten persen? 
Aankomende persdagen in de 
buurt zijn op 23 en 26 september 
bij Boerderij de Kolke in Voorst. 
Op persdagen.desappers.nl kunt 
u zich inschrijven voor een van de 
persdagen. Hier staat ook meer in-
formatie over De Sappers en hun 
persdagen. 

Andere mogelijkheden
Twee andere mogelijkheden om 
fruit te verwerken zijn het stroop 
koken (Stroopstokerij Vaders Erf in 
Wapenveld) en het cider maken (on-
der andere IESSEL Cider in Diepen-
veen en Ciderdrinks in Lochem). Als 
u bijvoorbeeld uw fruit aanlevert bij 
iesselcider.nl dan krijgt u er cider 
voor terug en het kost u niets!   ■

Advies bij rioolverstopping

In de gemeente Voorst zijn twee 
soorten riolering: vrijvervalriole-
ring (voornamelijk in de kernen) 
en drukriolering (in het buitenge-
bied). In dit artikel adviseren we u 
wat te doen bij een rioolverstop-
ping (afhankelijk van het soort 
riolering). 

Vrijvervalriolering
Heeft u een rioolverstopping bij 
een vrijvervalriolering? Zoek het 
ontstoppingsstuk in de riolering 
(ligt meestal op de grens van ge-
meentelijk- en particulier terrein) 

en graaf deze vrij. Vragen? Bel ge-
rust de gemeente: 0571- 27 98 
42.
Wanneer het ontstoppingsstuk 
vrij gegraven is, zijn er twee 
mogelijkheden:
1. De rioolbuis staat ter plaatse van 
het ontstoppingsstuk vol met wa-
ter: er is een verstopping in de lei-
ding op gemeentegrond. Bel in dit 
geval de storingslijn drukriolering 
van de gemeente: 0571-27 37 60. 
2. De rioolbuis staat ter plaatse 
van het ontstoppingsstuk niet vol 
met water: de verstopping is dan 

op particulier terrein, tussen het 
ontstoppingsstuk en de riolering, 
binnen het gebouw. De bewo-
ner/eigenaar van het pand moet 
in dit geval zelf de verstopping 
oplossen of hiervoor een bedrijf 
inschakelen. 

Drukriolering
Afvalwater bij panden in het bui-
tengebied wordt via kleine gemalen 
weggepompt. Bij problemen met de 
afvoer van het afvalwater belt u de 
storingslijn drukriolering van de ge-
meente Voorst: 0571-27 37 60.   ■


