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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Besluitenlijst raadsvergadering 26 oktober 2020 

Besluiten

▪	 Mutatie	fractievertegenwoordigers
▪	 Invoeren	Voorster	jeugdlintje
▪	 Prioriteitennota	2021	–	2024	(met	inachtneming	van	het	amendement	op	Priori-
teitennota	2021	–	2024	over	audiovisuele	middelen	raad,	van	Gemeente	Belangen,	
D66,	CDA,	VVD-Liberaal2000,	PvdA-GroenLinks,	Fractie	Suelmann	en	Lijst	Arend)

▪	 Motie	Audiovisuele	middelen	raad,	van	Gemeente	Belangen,	D66,	VVD-Libe-
raal2000,	CDA	en	PvdA-GroenLinks

▪	 Programma	Groen	2020	t/m	2025
▪	 Motie	Japanse	Duizendknoop	van	CDA
▪	 Programma	Mobiliteit	2020	–	2030
▪	 Meerjarenprogrammabegroting	2021	–	2024

Verworpen	amendementen	en	motie
▪		 Amendement	over	Programma	Groen	van	PvdA-GroenLinks.
	 Het	amendement	 is	verworpen	met	4	stemmen	voor	 (PvdA-GroenLinks,	Lijst	
Arend,	Fractie	Suelmann)	en	14	stemmen	tegen	 (Gemeente	Belangen,	VVD-
Liberaal2000,	CDA,	D66).

▪		 Amendement	over	Verkeersveiligheid	en	spoorwegovergangen	van	PvdA-Groen-
Links	en	Fractie	Suelmann.	Het	amendement	is	verworpen	met	8	stemmen	voor	
(VVD-Liberaal2000,	PvdA-GroenLinks,	Lijst	Arend,	Fractie	Suelmann)	en	10	
stemmen	tegen	(Gemeente	Belangen,	CDA,	D66).

▪		 Amendement	over	Cleantech	Regio	fietsroutes	van	VVD-Liberaal2000.
	 Het	amendement	is	verworpen	met	4	stemmen	voor	(VVD-Liberaal2000)	en	14	
stemmen	tegen	(Gemeente	Belangen,	PvdA-GroenLinks,	CDA,	D66,	Lijst	Arend,	
Fractie	Suelmann).

▪		 Amendement	over	Programma	Mobiliteit	van	VVD-Liberaal2000	en	Fractie	Suel-
mann.	Het	amendement	is	verworpen	met	8	stemmen	voor	(VVD-Liberaal2000,	
PvdA-GroenLinks,	Lijst	Arend,	Fractie	Suelmann)	en	10	stemmen	tegen	(Gemeente	
Belangen,	CDA,	D66).

▪	 Amendement	over	LED-armaturen	van	VVD-Liberaal2000.
	 Het	amendement	is	verworpen	met	6	stemmen	voor	(VVD-Liberaal2000,	Lijst	
Arend,	Fractie	Suelmann)	en	12	stemmen	tegen	(Gemeente	Belangen,	PvdA-
GroenLinks,	CDA,	D66).

▪	 Amendement	over	addendum	duurzaamheid	van	VVD-Liberaal2000.
	 Het	amendement	is	verworpen	met	4	stemmen	voor	(VVD-Liberaal2000)	en	14	
stemmen	tegen	(Gemeente	Belangen,	PvdA-GroenLinks,	CDA,	D66,	Lijst	Arend,	
Fractie	Suelmann).

▪	 Amendement	over	logopedie	van	VVD-Liberaal2000.
	 Het	amendement	is	verworpen	met	8	stemmen	voor	(VVD-Liberaal2000,	PvdA-
GroenLinks,	Lijst	Arend,	Fractie	Suelmann)	en	10	stemmen	tegen	(Gemeente	
Belangen,	CDA,	D66).

▪		 Amendement	over	Jeugd-	en	jongerenwerk	van	VVD-Liberaal2000.
	 Het	amendement	is	verworpen	met	4	stemmen	voor	(VVD-Liberaal2000)	en	14	
stemmen	tegen	(Gemeente	Belangen,	PvdA-GroenLinks,	CDA,	D66,	Lijst	Arend,	
Fractie	Suelmann).

▪	 Amendement	 over	 Voorst	 actief	 on	 tour	 van	 VVD-Liberaal2000	 en	 Fractie	
Suelmann.

	 Het	amendement	is	verworpen	met	8	stemmen	voor	(VVD-Liberaal2000,	PvdA-
GroenLinks,	Lijst	Arend,	Fractie	Suelmann)	en	10	stemmen	tegen	(Gemeente	
Belangen,	CDA,	D66).

▪		 Amendement	over	audiovisuele	middelen	raad	en	OZB	van	VVD-Liberaal2000	en	
Fractie	Suelmann.

	 Het	amendement	is	verworpen	met	6	stemmen	voor	(VVD-Liberaal2000,	Lijst	
Arend,	Fractie	Suelmann)	en	12	stemmen	tegen	(Gemeente	Belangen,	PvdA-
GroenLinks,	CDA,	D66).

▪	 Amendement	over	OZB-verhoging	beperken	van	VVD-Liberaal2000	en	Fractie	
Suelmann.

	 Het	amendement	is	verworpen	met	5	stemmen	voor	(VVD-Liberaal2000	en	Fractie	
Suelmann)	en	13	stemmen	tegen	(Gemeente	Belangen,	PvdA-GroenLinks,	CDA,	
D66,	Lijst	Arend).

▪		 Amendement	‘Niet	te	veel	OZB-verhoging’	van	VVD-Liberaal2000.
	 Het	amendement	is	verworpen	met	5	stemmen	voor	(VVD-Liberaal2000	en	Fractie	
Suelmann)	en	13	stemmen	tegen	(Gemeente	Belangen,	PvdA-GroenLinks,	CDA,	
D66,	Lijst	Arend).

▪	 Motie	Brandweerposten	van	VVD-Liberaal2000,	PvdA-GroenLinks	en	Lijst	Arend. 
Het	amendement	is	verworpen	met	8	stemmen	voor	(VVD-Liberaal2000,	PvdA-
GroenLinks,	Lijst	Arend,	Fractie	Suelmann)	en	10	stemmen	tegen	(Gemeente	
Belangen,	CDA,	D66).

Informatie
Scan	de	QR	code	met	uw	tablet	of	smartphone	om	op	
voorst.raadsinformatie.nl	direct	bij	de	besluitenlijst	te	komen.	
De videotulen van de raadsvergadering van 9 november 2020 kunt 
u	via	voorst.raadsinformatie.nl	terugkijken.	In	de	kalender	klikt	u	
dan	op	de	gewenste	datum.	

Heeft	u	vragen?	Neem	gerust	contact	op	met	de	raadsgriffier,
	Bernadette	Jansen:	0571-27	92	17,	raad@voorst.nl

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	opnemen	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	via	voorst.raadsinformatie.nl	de	digitale	vergaderingen	live	volgen	
(beeld	+	geluid).	Via	de	kalender	kiest	u	de	vergadering	van	uw	keuze.	Daarna	klikt	
u	op	‘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.



voorstwijzer
De	gemeente	Voorst	geeft	op	overheid.nl	dagelijks	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	9	november	2020	tot	en	met	
vrijdag	13	november	2020.

Bekendmakingen

Week	47:	18-11-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Kerklaan in Twello Streetwise-ochtenden op 18 en 19 maart 2021 van 
7.45 tot 12.15 uur

Melding ontvangen BW-2020-0145

Ter hoogte van Rijksstraatweg 77 in Voorst Plaatsen kerstboom met verlichting Melding ontvangen BW-2020-0148

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Beleidsregels individuele gehandicapten-
parkeerplaatsen gemeente Voorst

Vastgesteld Z-20-09653_2020-67447

Gemeente Voorst Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- 
en Oost-Gelderland 4 november 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-68131

Omgevingsvergunning

Avervoordseweg 24 in Terwolde Uitbreiden en toekomstbestendig maken woning Vergunning verleend SXO-2020-0515

Bekendijk 3 in Terwolde Actualisatie vergunningvoorschriften milieu Vergunning verleend SXO-2020-0567

Bekendijk en Kadijk in Terwolde Kappen 6 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0689

Blankenhuisweg en Leemsteeg in Wilp Kappen 11 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0692

Broekhuizerstraat en Zeedijk in Terwolde Kappen 5 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0712

Dernhorstlaan 16 in Twello Kappen 4 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0710

Fokkerstraat K16/F2 in Teuge Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0717

Fokkerstraat K17/F2 in Teuge Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0716

Hessenlaan, Parmentierstraat en de Zanden in 
Teuge

Kappen 3 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0688

IJsbaanweg, H.W. Iordensweg en Meester  
Zwiersweg in Twello

Kappen 4 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0715

Jacob van Ruisdaelstraat 31 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0709

Kerkstraat 7 in Terwolde Bouwen woning met berging Vergunning verleend (revisie) SXO-2020-0322

Kolkweg en Twelloseweg in Terwolde Kappen 2 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0693

Kortenaerstraat 16 in Twello Bouwen fietsenstalling Aanvraag ontvangen SXO-2020-0727

Kruisweg 45 in Twello Vernieuwen schuine daken en vervangen kozijn in 
voorgevel

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0699

Kruizemuntstraat en Hezeweg in Voorst Kappen 8 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0691

Molenweg in Klarenbeek Kappen eik Aanvraag ontvangen SXO-2020-0719

Polveensweg 17 in Klarenbeek Kappen 3 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0722

Quabbenburgerweg in Terwolde Kappen beuk Aanvraag ontvangen SXO-2020-0714

Rijksstraatweg 210 in Teuge Plaatsen overkapping Vergunning verleend SXO-2020-0579

Rijksstraatweg 69 in Twello Wijzigen bestemming Aanvraag ontvangen SXO-2020-0708

Rijksstraatweg, nabij N344, in Steenenkamer Kappen 6 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0713

Stobbenakker 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 
107, 109 in Twello

Bouwen 10 rug-aan-rug woningen en bergingen Vergunning verleend SXO-2020-0564

Troelstralaan, Oude Veldjes, Molenveld, Jupiter, 
Holthuis, Heemskerkstraat en Burg. Crommelin-
straat in Twello

Kappen diverse bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0718

Uiverstraat ong. K6/F2 in Teuge Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0725

Uiverstraat ong. K7/F2 in Teuge Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0726

Uiverstraat ong. K8/F2 in Teuge Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0724

Uiverstraat ong. K9/F2 in Teuge Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0723

Veluwsedijk 27 in Nijbroek Vergroten veldschuur Vergunning verleend (revisie) Z-HZ_WABO-2012-000119

Westererf 3, 5, 7 en 9 in Nijbroek Bouwen 4 woningen Vergunning verleend (revisie) SXO-2019-0616

Zwarte Kolkstraat 37 in Wilp Kappen eik Vergunning verleend SXO-2020-0576

Sloopmelding

Binnenweg 138 in Wilp Slopen schuurtje en verwijderen asbesthoudend dak Melding ontvangen SXO-2020-0703



voorstwijzer voorstwijzer

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	downloaden.	
Met	enkele	stappen	schrijft	u	zich	
in.	U	ontvangt	dan	dagelijks	per	
e-mail	een	overzicht	van	beslui-
ten	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	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	tijdelijk	
niet	bij	aanwezig	zijn.	Een	tele-
fonische	toelichting	geven	mag	
natuurlijk	wel.

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

Groen van Prinstererstraat 4 t/m 22, Karel Door-
manstraat 29 t/m 37, 44, 46, Bachstraat 2 t/m 12 
en 28 t/m 34, Mozartstraat 37 t/m 45 en 79 t/m 
85 in Twello

Verwijderen asbesthoudende materialen Melding ontvangen SXO-2020-0700

Middendijk 54 in Nijbroek Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2020-0721

Rozemarijnstraat 2, 4, 6, 14, en 24, Tuinstraat 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22 in Voorst

Verwijderen asbesthoudende materialen uit woningen 
en schuren

Melding ontvangen SXO-2020-0706

Zwarteweg 2 in Voorst Verwijderen asbesthoudend dak schuurtje Melding ontvangen SXO-2020-0720

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
Online	Nationale	Duurzame	Huizen	Route

VOORST	GAAT	VOOR	DUURZAAM

Dit	jaar	openen	honderden	huis-
eigenaren,	 in	 heel	 Nederland,	
van	7	november	tot	15	december	
online	hun	duurzame	woning.	
Wie	aan	de	slag	wil	om	zijn	huis	
comfortabel	 en	 energiezuinig	
te	maken,	kan	veel	leren	van	de	
meer	dan	1.600	ervaringsverha-
len	op	de	Nationale	Duurzame	
Huizen	Route.	Nieuw	dit	jaar	zijn	
de	videogesprekken.	Huiseige-
naren	en	huurders	uit	alle	delen	
van	 Nederland	 geven	 via	 een	
videoverbinding uitleg over de 
duurzame	maatregelen	 in	hun	
woning.	Naar	verwachting	zijn	
er	meer	dan	200	huiseigenaren	
die een video-inkijkje geven in 
hun	woning.	Bezoekers	kunnen	
zich	inschrijven	op	
duurzamehuizenroute.nl	

Goed	geïsoleerd	huis
Nu	er	meer	thuis	gewerkt	wordt,	
staat	 een	goed	geïsoleerd	huis	
hoger	 op	 het	 verlanglijstje.	 De	
grootste	wensen	zijn	meer	woon-
comfort	en	een	 lagere	energie-
rekening.	Tijdens	de	video-ont-
moetingen	 kunnen	 bezoekers	
vragen	stellen	over	uiteenlopen-
de	duurzame	 voorbeelden:	 van	
een	monumentaal	pand	of	 jaren	
’70	 rijtjeshuis	 tot	een	moderne	
nieuwbouwwoning.	De	maatre-
gelen	 variëren	 van	 na-isolatie,	
warmtepomp	of	HR++-glas	 tot	
een	volledig	aardgasvrij	huis	met	
hergebruik	van	regenwater.

Online	op	bezoek
Via	het	platform	Duurzame	Hui-
zen	Route	delen	huiseigenaren	het	
hele	 jaar	door	hun	ervaring	met	
allerlei	duurzame	maatregelen.	In	
andere	jaren	was	het	mogelijk	om	
bij	de	duurzame	huizen	op	bezoek	
te	gaan.	Vanwege	het	coronavirus	
vinden	deze	ontmoetingen	dit	jaar	
online	plaats.	Reisafstand	speelt	
nu	geen	rol.	Er	 is	altijd	wel	een	
woning	te	vinden	die	op	uw	huis	
lijkt	of	een	specifieke	maatregel	
heeft	waar	u	meer	over	wilt	weten.	

Inschrijven	
Vanaf	nu	kunt	u	zich	via	
duurzamehuizenroute.nl	inschrij-
ven	voor	een	online	bezoek.	Er	
is	plek	voor	maximaal	acht	be-
zoekers	per	ontmoeting.	De	lijst	
met	te	bezoeken	woningen	wordt	
in	de	 loop	van	de	weken	voort-
durend	aangevuld.	 Iedereen	die	
duurzame	stappen	heeft	gezet	en	
dat	wil	 laten	zien,	kan	ook	zijn	
woning	aanmelden	op	de	
duurzamehuizenroute.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	parkeerruimte	bij	
het	gemeentehuis	die	voor	be-
zoekers	 gereserveerd	 is.	 Deze	
parkeermogelijkheden	staan	met	
borden	aangegeven:	

▪	 parkeerruimte	dicht	bij	het	ge-

bouw	aan	de	achterzijde,
▪	 parkeerruimte	aan	de	zijkant	
van	het	gebouw.	

Als	u	Jupiter	2		in	Twello	invoert	
in	uw	navigatie,	dan	komt	u	van-
zelf	bij	de	parkeerruimte	van	het	
gemeentehuis	uit.	Het is niet toe-
gestaan	om	uw	auto	bij	aangren-
zende	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	telefonisch	een	afspraak	met	
ons.	

Frontoffice	CJG	en	
MNVoorst
Ook	de	frontoffice	van	het	Maat-
schappelijk	Netwerk	Voorst	(MN-
Voorst)	en	het	Centrum	voor	Jeugd	
en	Gezin	(CJG)	in	het	Kulturhus	is	
alleen	op	afspraak	geopend.	Bel	
eerst	als	u	langs	wilt	komen.	Zon-
der	afspraak	naar	het	Kulturhus	
gaan	 heeft	 geen	 zin,	 omdat	 de	
medewerkers	u	dan	niet	mogen	
helpen.	De	 frontoffice	 is	 telefo-
nisch	gewoon	bereikbaar.	

Heeft	u	een	vraag	aan	de	gemeen-
te?	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		■
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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

Juiste	bandenspanning	voor	schoner	én	veiliger	rijden

 
Zaterdag	21	november	komen	
medewerkers	van	Band	op	Span-
ning	naar	het	parkeerterrein	van	
de	Jumbo	in	Twello.	Daar	zorgen	
zij	gratis	voor	de	juiste	banden-
spanning	van	uw	auto.	Met	be-
hulp	van	professionele	mobiele	
apparatuur	wordt	 de	 banden-
spanning	 van	 de	 auto	 gecon-
troleerd,	en	worden	de	banden	
zo	nodig	opgepompt.

Te	lage	bandenspanning
In	Nederland	rijdt	meer	dan	de	
helft	van	alle	auto’s	met	een	te	
lage	bandenspanning.	Dat	maakt	
het	autorijden	duurder,	want	dat	
kost	jaarlijks	circa.	200	miljoen	
liter	extra	brandstof.	Daarnaast	
neemt de slijtage van de banden 
toe.	En	een	te	lage	bandenspan-
ning	veroorzaakt	ook	400	mil-
joen	kg	extra	CO2	uitstoot.	Het	
is	ook	gevaarlijk,	want	de	ver-

keersveiligheid	neemt	 af	door	
een	 slechtere	 wegligging.	 De	
remweg	 is	 langer	en	er	 is	een	
grotere	kans	op	een	klapband.	

Band	op	spanning
Met	de	service	 ‘Band	op	span-
ning’	 kan	 op	 concrete	 wijze	
een	steentje	worden	bijgedra-
gen	aan	een	schonere	en	vei-
ligere	 samenleving.	Gemeente	
Voorst	 ondersteunt	 dit	 initia-
tief	en	biedt	alle	bezoekers	van	
Twello	deze	 service	 kosteloos	
aan.	De	medewerkers	staan	op	
het	parkeerterrein	bij	de	 Jum-
bo,	Michiel	de	Ruyterstraat	101	
in	Twello.	Ze	houden	rekening	
met	de	werkzaamheden.	De	par-
keerplaats	 is	bereikbaar	via	de	
Duistervoordseweg.

Aanmeldkaart
De	 servicemedewerkers	 staan	

van	 09.00	 uur	 tot	 17.00	 uur	
op	zaterdag	21	november	bij	
de	in-	en	uitgang	van	het	ter-
rein.	Daar	spreken	zij	de	au-
tomobilisten	 aan	 over	 deze	
gratis	service.	Wilt	u	meedoen?	
Dan krijgt u een aanmeldkaart 
onder	 de	 ruitenwisser.	 Bent	
u	 eenmaal	 geparkeerd	 en	 op	
pad,	dan	hoeft	u	verder	niets	
meer	te	doen.	De	medewerkers	
controleren	 de	 bandenspan-
ning	en	pompen	de	banden	zo	
nodig	weer	op	tot	de	door	de	
fabrikant	geadviseerde	 span-
ning	(bij	normaal	gebruik).	De	
aanmeldkaart	wordt	omgewis-
seld	voor	een	kaart	met	daarop	
de	oude	bandenspanning,	 de	
nieuwe	bandenspanning	én	de	
besparingen!	Zo	weet	u	precies	
wat	er	gebeurd	is.	

Niet	ongevraagd
Uiteraard	is	er	ook	de	mogelijk-
heid	om	geen	gebruik	te	maken	
van	deze	kosteloze	bandenser-
vice.	De	medewerkers	komen	
nooit	ongevraagd	aan	uw	auto.	
Ze	komen	alleen	in	actie	als	een	
auto een aanmeldkaart onder 
de	ruitenwisser	heeft.	

Meer	informatie
Op	 bandopspanning.nl	 staat	
meer	 informatie.	Heeft	u	vra-
gen?	Mail	uw	vraag	naar	
info@bandopspanning.nl		■ 

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

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.	■

Winnaars	aanbesteding	duurzame	renovatie	gemeentehuis

Op	maandag	16	november	jl.	vond	
de	definitieve	gunning	plaats	aan	
twee	bedrijven	voor	de	verduur-
zaming	en	revitalisering	van	het	
gemeentehuis	 in	Twello.	Dit	als	
afronding	van	een	Europese	aan-
besteding	die	de	afgelopen	pe-
riode	heeft	plaatsgevonden.	De	
twee	bedrijven	die	de	komende	
tijd aan de slag gaan met de 
duurzame	renovatie	van	het	ge-
meentehuis	 zijn	 Aannemings-
maatschappij	Hegeman	B.V.	(Nij-
verdal)	 voor	 het	 bouwkundige	
deel	 en	 Croonwolter&dros	 TBI	
(Amersfoort/Apeldoorn)	 voor	
het	 installatietechnische	 deel.	

Deze	 twee	 bedrijven	 gaan	 de	
komende	tijd,	in	overleg	met	de	
gemeente	 Voorst	 en	 de	 eerder	
gecontracteerde	‘Total	engineer’	
De	Twee	Snoeken	 (Den	Bosch),		
de	start	van	de	werkzaamheden	
voorbereiden.	

Europese	aanbesteding
Op	11	mei		2020	startte	de	niet-
openbare	 EU-aanbestedings-
procedure	voor	de	duurzame	re-
novatie	 	van	het	gemeentehuis,	
waarna	geïnteresseerden	de	aan-
bestedingstukken	via	Negometrix	
konden	bekijken	en	zich	aan	kon-
den	melden.	Aan	het	einde	van	

de	selectieperiode	zijn	medio	juni	
2020	vijf	gegadigden	per	perceel	
(bouwkundig	en	 installatietech-
nisch)	gevraagd	om	een	gedetail-
leerde	inschrijving	te	doen.	Na	een	
zogeheten	‘schouw	op	locatie’	en	
de	beantwoording	van	alle	gestel-
de	vragen,	waren	begin	oktober	
2020	de	inschrijvingen	binnen.

Uitgebreide	voorbereiding	
werpt	vruchten	af
Bij	het	 lezen	van	alle	 ingedien-
de	 plannen,	 bleek	 direct	 al	 dat	
de uitgebreide voorbereiding 
(waaronder	het	al	slopen	van	het	
oude	gebouw	tot	op	casco)		zijn	

vruchten	 had	 afgeworpen.	 Een	
beoordelingscommissie	 heeft	
alle	 inschrijvingen	 beoordeeld	
en	vergeleken	op	(de	coördina-
tie	van)	het	plan	van	aanpak,	de	
planning,	de	risicoanalyse	en	de	
EMVI	(Economisch	Meest	Voorde-
lige	Inschrijving).		Op	20	oktober	
jl.	kwamen	als	resultaat	hiervan	
Aannemingsmaatschappij	Hege-
man	B.V	en	Croonwolter&dros	als	
besten	uit	deze	beoordelingen.	

Standstill-termijn	nu	af-
gesloten
Aan	bovengenoemde	beide	par-
tijen	is	het	voornemen	tot	gun-

ning	 bekend	 gemaakt	 op	 23	
oktober	2020.	Vervolgens	heeft	
er	 een	 zogeheten	 ‘standstill’-
termijn	van	20	dagen	plaatsge-
vonden in verband met eventuele 
bezwaren	vanuit	andere	deelne-
mers	 aan	de	 aanbesteding.	Op	
maandag	16	november	2020	 is	
de	opdracht	definitief	gegund	aan	
beide	bedrijven.	

Planning
Volgens	planning	wordt	het	ver-
nieuwde	en	duurzame	gemeen-
tehuis	uiterlijk	3	 februari	2022	
opgeleverd	en	uiterlijk	21	maart	
2022	in	gebruik	genomen.	■

VOORST	GAAT	VOOR	DUURZAAM


