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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Gratis cursus'Politiek Actief'        
De gemeente Voorst biedt (inmiddels voor de 4e keer)  de cursus 'Politiek Actief' aan.  De cursus is 
bedoeld voor iedereen die er over nadenkt om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet 
wat de mogelijkheden zijn. Of u na de cursus deze stap ook daadwerkelijk zet is uiteraard geheel 
aan u zelf. De cursus wordt verzorgd door de griffie van de gemeente Voorst. En het mooie is: de 
cursus is gratis!

De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten in het gemeentehuis van Voorst in Twello (tijdelijke huisvesting 
aan Hietweideweg 20). De cursus bestaat uit zeven avonden wisselend op woensdag en donderdag 
(11 maart, 19 maart, 26 maart, 1 april, 9 april, 15 april en 22 april). Kennis en vaardigheden wisselen 
elkaar af op een leuke en ontspannen manier.  Ook maakt u kennis met raadsleden en daarnaast 
woont u een raadsvergadering bij. Én we gaan met elkaar debatteren,  waarbij een debattrainer  en 
Debatclub Haantje de Voorste de groep begeleiden.

Meer informatie
voorst.nl/politiekactief  
Aanmelden: griffie@voorst.nl of 06-25 47 13 94. 

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties benaderen, meepraten in de ronde-tafelgesprekken 
of een brief of e-mail sturen aan de raad. Het adres van de raad is: raad@voorst.nl  of Postbus 9000, 
7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten
maandag 2 maart 19.30 uur ronde-tafelgesprekken  gemeentehuis Twello (let op: Hietweideweg 20)
maandag 16 maart 19.30 uur raadsvergadering  gemeentehuis Twello (let op: Hietweideweg 20)

Informatie
Heeft u vragen? Hiervoor kunt u terecht bij raadsgriffier, Bernadette  Jansen 0571-27 92 17 en 
locogriffier, Dini Vriezekolk 0571-27 93 87.
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. 
De gegevens vindt u op internet: www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/ en hieronder:
▪ Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.bosch@voorst.nl  / 06-55 53 21 13
▪ Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via g.schimmel@voorst.nl / 06-22 37 82 24
▪ Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.visser@voorst.nl / 06-53 87 71 61
▪ Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, via b.vandezedde@voorst.nl  / 06-53 67 85 62
▪ Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl 
▪ Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, via a.jansen@voorst.nl / 06-50 66 66 01
▪ Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann,  via 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
Via raad@voorst.nl kunt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken. U ontvangt dan bij 
nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link 
naar de vergaderstukken. 

Informatiebijeenkomst over V1 naast A1

Bij de werkzaamheden voor de 
verbreding van de A1 is een 
V1 gevonden. Deze V1, een 
onbemand straalvliegtuig met 
springstof, ligt ter hoogte van 
Wilp op Deventer grondgebied, 
en is nog grotendeels intact. De 
planning is dat de V1-bom op 
zondag 8 maart wordt ontman-
teld. Deze week wordt duidelijk 
hoe de Explosieven Opruimings-
dienst Defensie (EOD) dit veilig 
kan doen. Hierover informeren 
wij eerst alle belanghebben-
den (omwonenden) tijdens een 
eerste informatiebijeenkomst. 
Deze belanghebbenden zijn 
hiervoor inmiddels uitgenodigd 
per brief. Overige belangstel-
lenden zijn welkom tijdens een 
tweede informatiebijeenkomst 
op maandag 24 februari.  Beide 
avonden hebben een identiek 
programma. 

Informatiebijeenkomst 
24 februari
De gemeenten Voorst en Deven-
ter organiseren in samenwerking 
met de Veiligheidsregio IJssel-
land (VRIJ), de Explosieven Op-

ruimingsdienst Defensie (EOD), 
de Politie, Rijkswaterstaat, de 
brandweer en de GHOR een in-
formatiebijeenkomst op maan-
dag 24 februari. U bent harte-
lijk welkom. De bijeenkomst is 
van 19.30 uur tot 21.30 uur in 
Sportcomplex Jachtlust, Jacht-
lustplein 7 in Twello. De inloop 
met een kopje koffie of thee is 
vanaf 19.00 uur. 

Programma
Burgemeester Jos Penninx 
opent, mede namens de bur-
gemeester van Deventer (Ron 
König) de informatieavond. Het 
eerste deel van de avond is ple-
nair, het tweede deel van de 
avond is er de mogelijkheid om 
één op één vragen te stellen aan 
de verschillende instanties. 

Meer informatie
U vindt meer informatie op de 
gemeentelijke online mediaka-
nalen (gemeente Deventer en 
gemeente Voorst). Kijk op
 www.deventer.nl/vondst. Of bel 
met de gemeente Deventer: 
14 0570.  ■

Laadpalen voor elektrisch rijden aanvragen

Elektrisch rijden is populair, ook in 
de gemeente Voorst. De gemeente 
stimuleert deze ontwikkeling om-
dat elektrisch vervoer bijdraagt aan 
de duurzame ambities van de ge-
meente Voorst. Inwoners kunnen 
via openbaarladen.nl een publieke 
laadpaal aanvragen. 

Al 1500 keer gebruikt
De openbare laadpalen in de ge-
meente Voorst zijn al 1500 keer 
gebruikt door 280 eigenaren van 
een elektrische auto. Dit betekent 
een CO2 reductie van ongeveer 
13.0000 kg. 

Actuele laadpalen
In de gemeente Voorst staan op 
dit moment laadpalen:
■ in Klarenbeek: Bosweg
■ in Wilp: Orgelakker
■ in Twello: gemeentehuis, 

zwembad De Schaeck, Jacht-
lustplein, Barteldplein en Frans 
Halsstraat 

■ in Voorst: Kervelstraat
■  in Teuge: Hessenlaan en 

Bleriotstraat 
Op korte termijn komt er ook 
een laadpaal aan de Molenweg in 
Terwolde. 

Openbare laadpaal aanvragen
Inwoners van de gemeente Voorst 
kunnen via openbaarladen.nl een 
publieke laadpaal aanvragen. Eco-
tap plaatst de laadpaal in samen-
werking met Allego. Op dit moment 
betalen de gebruikers van deze 
nieuwe laadpalen de laagste prijs 
van Europa. Bij de aanvraag van een 
laadpaal is het belangrijk om aan 
de volgende eisen te voldoen:
■ de laadpaal is publiekelijk te ge-
bruiken en staat dus op openbaar 
grondgebied
■ er staat geen laadpaal binnen een 
afstand van 250 meter van de aan-
gevraagde locatie
■ u woont, of werkt minimaal 20 
uur per week, in de gemeente 
Voorst. 

Meer informatie: 
openbaarladen.nl  ■

Voorster Energie Strategie in uw dorp

Er wordt hard gewerkt aan een 
Voorster Energie Strategie. In de 
Voorster Energie Strategie staan 
de uitgangspunten voor het 
duurzaam opwekken van zon- 
en windenergie in de gemeente 
Voorst. De resultaten die er nu 
liggen zijn ingebracht door onze 
inwoners. 

Inloopdagen in de dorpen
Wilt u meer weten over de Voor-

ster Energie Strategie? Of wilt u 
graag in gesprek over de resul-
taten? Kom dan naar één van de 
onderstaande inloopdagen in de 
dorpen. De beleidsmedewerker 
duurzaamheid is hierbij aanwe-
zig, dus u bent ook hartelijk wel-
kom als u vragen heeft over het 
verduurzamen van uw woning!
▪ Voorst: donderdag 20 febru-
ari 14.30 tot 17.00 uur in De 
Benring

▪ Terwolde: vrijdag 21 februari 
14.00 tot 16.00 uur in d’Olde 
Schole
▪ Nijbroek: dinsdag 25 februari 
09.30 tot 11.30 uur in Dorpshuis 
De Arend
▪ Klarenbeek: woensdag 26 fe-
bruari 10.00 tot 12.00 uur in 
MFC Klarenbeek
Meer informatie: 
voorst.nl/nl/duurzaamheid/
voorsterenergiestrategie  ■
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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/
publicatie staat of het mogelijk 
is om een inspraakreactie, ziens-
wijze, bezwaarschrift of beroep-
schrift in te dienen. En zo ja, tij-
dens 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 of kom langs bij de receptie 
in het gemeentehuis. 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-mail-
service of de app downloaden. Met 
enkele stappen schrijft u zich in. U 
ontvangt dan dagelijks per e-mail 
een overzicht van besluiten en 
andere berichten die onder meer 
gemeenten, provincies en water-
schappen via overheid.nl publice-
ren. U stelt het type bericht in en 
van welke organisatie u deze be-
richten wilt ontvangen. Daarbij is 
het ook mogelijk een afstand ten 
opzichte van uw adres aan te ge-
ven. 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:

Iedere maandag is er een man-
daatvergadering van de welstands-
commissie in het gemeentehuis in 
Twello (H.W. Iordensweg 17). De 
vergadering begint om 9.30 uur. 

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

ken wij bekend op 
www.voorst.nl.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering open-
baar. Wilt u hierbij aanwezig zijn? 
Dan horen wij dat graag van u. 

Houd er als derde belanghebben-
de ook rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn in een welstandsvergadering.

De balie VROM is op werkdagen 
geopend van 8.30 uur tot 12.15 
uur, 0571-27 93 35. 

De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op overheid.nl. Dit 
gebeurt dagelijks. 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 10 februari 2020 tot en met 
vrijdag 14 februari 2020. 

Bekendmakingen/
publicaties
Week 08: 19-02-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status/datum Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bongerdskamp 11 in Voorst Vieren verjaardagsfeest op 18 juli 2020 van 20-1 uur Vergunning verleend BW-2020-0011

Breestraat 46 in Voorst Verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
29-1-2020

Z-20-01443_2020-08604

Kerklaan 2A in Twello (start/finish) Houden Avondfietsvierdaagse 2020 op 8 juni 2020, 9 juni 2020, 10 
juni 2020 en 11 juni 2020 alle avonden van 18.30-21 uur

Vergunning verleend BW-2020-0006

Knibbelallee 3 in Wilp Houden MEGA Carnavals Party Pampus op 21 februari 2020 van 20-1 
uur en 23 februari van 12-18 uur

Vergunning verleend BW-2019-0258

Rijksstraatweg 145 in Voorst Houden muziekavond voor leden op 4 juli 2020 van 18-1 uur Vergunning verleend BW-2019-0189

Wellinkhofweg 13 in Terwolde Verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
10-2-2020

Z-20-00365_2020-09018

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Gronduitgifteregeling koopwoningen 2020 gemeente Voorst Vastgesteld 
4-2-2020

Z-20-00939_2020-08760 

Milieumelding

Oudhuizerstraat 16A in Klarenbeek Veranderen activiteiten Melding ontvangen Z-MELD840-2019-001534

Omgevingsvergunning

Breestraat 42 in Voorst Uitbreiden woning Ontwerpvergunning SXO-2019-1188

Dalkweg 1 in Klarenbeek Bouwen woning (wijzigingsaanvraag op SXO-2019-0633) Aanvraag ontvangen SXO-2020-0080

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

Duistervoordseweg 104 in Twello Plaatsen dakopbouw Aanvraag ontvangen SXO-2020-0069

Kerklaan 12 in Twello Intern verbouwen voor extra klaslokaal en vervangen dakbedekking Aanvraag ontvangen SXO-2020-0072

Kneuterstraat 42 in Wilp Jaarrond openstellen van camping en realiseren 13 camperplekken Aanvraag ontvankelijk SXO-2020-0061

Kuiperstraat 9 in Terwolde Uitbreiden woning en herbouwen bijgebouw Proceduretermijn  
verlengd

SXO-2019-1240

Rijksstraatweg 76 in Voorst Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0079

Twelloseweg 77A in Terwolde Kappen boom Vergunning verleend SXO-2019-1205

Voordersteeg (kad. VOO S 883) in 
Twello

Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0075

Wellinkhofweg 12 in Terwolde Plaatsen zonnepanelen (grondopstelling) Vergunning verleend SXO-2020-0048

Wellinkhofweg 14 in Terwolde Restaureren varkensschuur en herbestemmen naar groepsaccommoda-
tie met slaapgelegenheid

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0062

Westererf ong. (kad. NBK B 2191 en 
NBK B 2192) in Nijbroek

Bouwen twee woningen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0073

Sloopmelding

Kerklaan 12 in Twello Verwijderen asbesthoudende dakleien en overige asbesthoudende ma-
terialen

Melding ontvangen SXO-2020-0071

Kruisvoorderweg 4 in Twello Verwijderen asbesthoudende daken van twee schuren Melding ontvangen SXO-2020-0066

Melkleenweg 3 in Terwolde Slopen woning Melding ontvangen SXO-2020-0064

Trippestraat 7 in Terwolde Verwijderen restanten asbesthoudend plaatmateriaal Melding ontvangen SXO-2020-0060

Tuinstraat 24 in Voorst Verwijderen asbesthoudend dak van schuur Melding ontvangen SXO-2020-0076

Wilpsedijk in Wilp Verwijderen asbesthoudend materialen uit viaduct voor verbreding A1 Melding ontvangen SXO-2020-0065
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Gemeentehuis vrijdag 28 februari gesloten tijdens verhuizing
en de balie Bouwen ook op donderdag 27 februari gesloten

In verband met de tijdelijke ver-
huizing van de gemeente, het 
politiesteunpunt en de Clean-
tech Regio naar de Hietweideweg 
20 (oudbouw Veluws College) in 
Twello, is het gemeentehuis aan 
de H.W. Iordensweg 17 op vrij-
dag 28 februari 2020 gesloten. 
De gemeente is die dag wel tele-
fonisch bereikbaar via 0571-27 
99 11 (van 08.30 tot 14.00 uur). 
Uitsluitend voor de aangifte van 
geboorte of overlijden is de bur-
gerlijke stand deze vrijdag van 
09.00 tot 10.00 uur geopend. 
De balie Bouwen verhuist al een 
dag eerder en is daarom op don-
derdag 27 en vrijdag 28 februari 
gesloten en ook niet telefonisch 
bereikbaar deze dagen. De lo-
catie van het sociaal domein in 
het Kulturhus, Jachtlustplein 11 
in Twello is gewoon geopend van 
08.30 tot 12.30 uur. 

Laatste verhuisdag
Vanaf half januari staan geregeld 
de verhuiswagens voor de deur 
aan de H.W. Iordensweg 17 en 
wordt er flink gesjouwd met ver-
huisdozen en meubilair. Aanlei-
ding voor de verhuizing zijn de 
werkzaamheden voor de reno-

vatie van het gemeentehuis. Op 
vrijdag 28 februari is de grote 
finale van het verhuiswerk. Dan 
verhuizen de laatste medewer-
kers, waar onder de medewer-
kers van Publiekszaken, naar de 
tijdelijke locatie aan de Hietwei-
deweg 20. De ervaring van de 
afgelopen weken is dat de ver-
huizing veel onrust en geluids-
overlast met zich meebrengt. 
De gemeente vindt een goede 
kwaliteit in de dienstverlening 
aan haar inwoners erg belang-
rijk. Daarom is besloten om deze 
laatste verhuisdag het gemeen-
tehuis te sluiten voor publiek. 

Balie Bouwen donderdag 
27 en vrijdag 28 februari 
gesloten
De medewerkers van de balie 
Bouwen verhuizen al een dag 
eerder, op donderdag 27 febru-
ari. De balie Bouwen is daarom 
op donderdag 27 en vrijdag 28 
februari 2020 gesloten en deze 
dagen ook niet telefonisch be-
reikbaar. Vanaf 2 maart bent u 
hartelijk welkom op de tijdelij-
ke locatie aan de Hietweideweg 
20 in Twello. De balie Bouwen 
is dan op werkdagen geopend 

van 08.30 uur tot 12.15 uur en 
informeert u graag over bou-
wen, omgevingsvergunnin-
gen, bestemmingsplannen en 
gronduitgifte. 

Vanaf 2 maart welkom op 
de tijdelijke locaties
Vanaf 2 maart 2020 is de ge-
meente geopend op de volgende 
tijdelijke locaties:

Locatie 1: Oudbouw 
Veluws College 
Hietweideweg 20
7391 XX Twello
0571-27 99 11
Openingstijden Burgerzaken:
maandag 8.30 - 14.00 uur en 
17.00 - 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 8.30 - 
14.00 uur
Afhalen paspoorten, ID-kaarten 
en rijbewijzen:
maandag 8.30 - 20.00 uur
dinsdag t/m donderdag 8.30 - 
16.00 uur
vrijdag 8.30 - 14.00 uur
Openingstijden overige afdelin-
gen gemeentehuis:
maandag t/m vrijdag 8.30 – 
12.15 uur

Locatie 2 (sociaal do-
mein): Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW Twello 
0571-74 51 11
Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 08.30 – 
12.30 uur

Postadres (blijft ongewijzigd):
Postbus 9000
7390 HA  TWELLO  ■

Fietsverlichtingscampagne ‘Ik val op!’

Op donderdag 20 februari be-
zoekt het campagneteam van 
‘Ik val op!’ van 17.30 uur tot 
20.30 uur de gemeente Voorst 
bij SV Twello aan de Zuiderlaan 
5 in Twello. De gemeente Voorst 
levert graag een positieve bij-
drage om de bewustwording van 
goede fietsverlichting bij jonge-
ren te verhogen. Goede fiets-
verlichting is belangrijk voor de 
veiligheid van fietsers én andere 
weggebruikers. Vaste verlichting 
is de norm. Als de vaste verlich-
ting even niet werkt, dan deelt 
het campagneteam gratis op-
laadbare fietslampjes met een 

USB-kabeltje uit aan de fietsers. 
Jongeren die wel met goede ver-
lichting fietsen maken kans op 
een mooie prijs. De ‘Ik val op!’ 
campagne wordt in opdracht van 
het Regionaal Orgaan Verkeers-
veiligheid (ROV) Oost-Nederland 
uitgevoerd. 

Goed zichtbaar
Uit onderzoek blijkt dat het ri-
sico voor fietsers om in het don-
ker slachtoffer te worden van een 
ongeval met zeker 20% afneemt 
bij goed werkende fietsverlich-
ting. Steeds meer mensen zijn 
zich hier bewust van en zorgen 
dat zij met goede fietsverlichting 
zichtbaar zijn. Echter, van de 
jongeren tussen de 12 en 24 jaar 
maakt slechts de helft gebruik 
van werkende fietsverlichting. 
En jongeren tussen de 12 en 18 
jaar hebben vaak wel fietsverlich-
ting, maar doen deze niet aan. De 
jongeren tussen de 18 en 24 jaar 
hebben vaak geen werkende ver-
lichting, repareren de verlichting 
niet en nemen ook geen vervan-
gende verlichting mee.  ■

Gratis opfriscursus verkeer voor senioren

Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
organiseert in maart een opfris-
cursus voor senioren van 65 jaar 
en ouder in de gemeente Voorst. 
In twee bijeenkomsten van twee 
uur praat een gecertificeerde 
voorlichter van VVN de senioren 
bij over de nieuwste ontwikke-
lingen. Dit helpt senioren langer 
mobiel te blijven en ook in de 
toekomst veilig aan het verkeer 
deel te nemen. 

Cursusinformatie
De eerste cursusavond is op 
dinsdag 17 maart en de twee-
de cursusavond op dinsdag 24 
maart. Beiden avonden star-
ten om 19.00 uur en eindigen 
om 21.00 uur in Gebouw Irene, 
Dorpsstraat 8 in Twello. U wordt 
op beide cursusavonden ver-
wacht. De gratis cursus heeft 
een informatief karakter, er is 
geen examen. VVN geeft deel-
nemers ook de mogelijkheid een 
individuele praktijkrit met hun 

eigen auto te maken. De eigen 
bijdrage voor deze praktijkrit is 
€ 15. U maakt met een ritbege-
leider een rijvaardigheidsrit van 
circa 40 minuten waarbij u tips 
en adviezen krijgt. Meer infor-
matie over deze mogelijkheid 
ontvangt u na aanmelding voor 
de opfriscursus. 

Aanmelden
VVN adviseert geïnteresseerden 
zich zo spoedig mogelijk aan te 
melden via vvn.nl/agenda of door 
te mailen naar steunpuntoost@
vvn.nl onder vermelding van VVN 
Opfriscursus Voorst. Er is altijd 
grote belangstelling en het aantal 
deelnemers is beperkt. Vermeld 
ook uw naam, adresgegevens, 
geboortejaar en telefoonnummer 
bij uw aanmelding en of u inte-
resse heeft voor de praktijkrit. U 
ontvangt 1 week voor aanvang 
van de opfriscursus een bevesti-
gingsbrief. Meer informatie: vvn.
nl/agenda en 0575-51 01 44.  ■

Sleuteloverdracht bij residentie ‘het Krakershol’ in Klarenbeek 

Komend weekend barst het car-
naval weer los. Natuurlijk gaat dit 
feest ook in de gemeente Voorst 
niet onopgemerkt voorbij. Dit 
jaar levert carnavalsvereniging De 
Neutenkrakers uit Klarenbeek de 
gemeenteprins: Prins Patrick van 
Las tot Lastig.

Sleuteloverdracht
Op vrijdag 21 februari om 16:00 
uur overhandigt burgemeester Jos 
Penninx de sleutel van de gemeen-

te aan Prins Patrick van Las tot 
Lastig die hiermee voor vier dagen 
de hoogste gezagdrager binnen de 
gemeente is. De sleuteloverdracht 
vindt plaats bij residentie ‘Het Kra-
kershol’ in Klarenbeek.

Carnavalsverenigingen
Bij de sleuteloverdracht zijn dele-
gaties uitgenodigd van Stichting 
Pampus uit Posterenk/Wilp, CV De 
Lollebroek uit Wilp-Achterhoek, 
CV De Vrogge Ruiers uit de Vecht, 

CV Voorst uit Voorst en de Op-
tochtcommissie Pampus-Lolle-
broek uit Posterenk/Wilp.

Haringhappen
Het haringhappen is op woensdag 
26 februari 2020 om 20:30 uur 
bij residentie ‘Het Krakershol’, De 
Klaarbeek in Klarenbeek.

De gemeente voorst wenst alle 
carnavalsvierders een fijn carna-
val, alaaf!  ■
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Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

Afhalen paspoort/ID-kaart/rijbewijs
ma. 08.30 - 20.00 uur
di. t/m do. 08.30 - 16.00 uur
vrij.  08.30 - 14.00 uur

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

Nieuwe werkwijze inzien bouwdossiers per 2 maart

Een bouwdossier of omgevings-
vergunning van een pand, gebouw 
of perceel is bij de gemeente in te 
zien. Met de tijdelijke verhuizing 
vanaf 2 maart 2020 naar de Hiet-
weideweg 20 in Twello is ons ar-

chief niet meer in hetzelfde pand 
aanwezig en zijn de dossiers dus 
niet direct beschikbaar voor inzage. 
Wilt u een bouwdossier inzien? Zorg 
dan dat u tijdig de inzage aanvraagt 
bij de gemeente: stuur een e-mail 

naar bouwdossier@voorst.nl , of 
bel 0571-27 93 35. Het bouwdos-
sier ligt dan na drie werkdagen 
klaar voor inzage in het tijdelijke 
gemeentehuis aan de Hietweide-
weg 20 in Twello.  ■


