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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 
tussen Apeldoorn en Azelo. Tot 
en met zondag 23 augustus vin-
den werkzaamheden 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. Weggebrui-
kers 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 lagere 

maximumsnelheid.

Op- en afritten afgesloten
Tot en met zondag 23 augustus: 
▪	oprit	Deventer-Oost	(24)	rich-

ting 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	Arn-

hem (A12) richting Hengelo/
Osnabrück wordt geadviseerd 
om te rijden via de A12 rich-
ting Oberhausen, A18 rich-
ting Enschede, de N18 richting 
Enschede

▪	 En	 de	 A35	 richting	Hengelo/
Osnabrück.

▪	Verkeer	 vanuit	Osnabrück	 en	
Enschede/Hengelo	(A35)	rich-
ting Utrecht en Arnhem wordt 
geadviseerd om te rijden via de 
A35	bij	aansluiting	Enschede-
West (26), de N18 richting Doe-

tinchem, A18 richting Arnhem 
en A12 richting Arnhem en 
Utrecht.

▪	Verkeer	vanuit	Amsterdam	(A1)	
richting Almelo en Hengelo/Os-
nabrück wordt geadviseerd om 
te	rijden	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/
Osnabrück wordt geadviseerd 
om	te	rijden	via	A50,	A28,	N35	
en	de	A35	richting	Almelo	en	
Hengelo/Osnabrück.

▪	 Verkeer	 vanuit	 Almelo	 (A35)	
richting Amsterdam wordt ge-
adviseerd	om	te	rijden	via	A35,	
N35,	 A28	 en	 de	 A1	 richting	
Amsterdam.

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

▪	 Verkeer	 vanuit	 Almelo	 (A35)	
richting Apeldoorn wordt ge-
adviseerd	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	adviesrou-

tes voor doorgaand verkeer.

▪	Raadpleeg	voor	vertrek	de	ac-
tuele verkeersinformatie.

▪	Houd	rekening	met	extra	reis-
tijd en vermijd zoveel mogelijk 
de spits.

▪	Pas	de	 snelheid	 aan	 en	houd	
voldoende afstand. 

▪	Volg	 de	 aanwijzingen	 op	 de	
borden langs de weg.

Houd rekening met ern-
stige 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;

▪	een	 inhaa lverbod	 voor	
vrachtverkeer.

▪	Afsluiting	van	op-	en	afritten	
Deventer en Deventer-Oost ge-
durende 3 weken per richting

Vergroten capaciteit A1 
Apeldoorn-Azelo
Toenemend vrachtverkeer zorgt 
voor veel vertraging op de A1 
Oost tussen Apeldoorn en Aze-
lo. Dit traject is een belangrijke 
verbinding tussen economische 
gebieden binnen en buiten Ne-
derland. Goede doorstroming op 
deze route is belangrijk voor de 
bereikbaarheid en economische 
ontwikkeling van de regio. Daar-
om werken rijk en regio samen 
aan het vergroten van de capaci-
teit van de A1 Oost in het verbre-
den van de A1: tussen Apeldoorn 
en Deventer naar 2x4 rijstroken 
en tussen Deventer en knoop-
punt Azelo naar 2x3 rijstroken. 
Achtergrondinformatie over de 
uitbreiding van de A1 Apeldoorn-
Azelo: A1Oost.nl.

Meer informatie
Actuele verkeersinformatie: rijks-
waterstaatverkeersinformatie.nl 
Informatie over wegafslui-
tingen:  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.  ■

Enquête voor mantelzorgers in de gemeente 
Voorst
Het Steunpunt Mantelzorg bij 
Mens en Welzijn Voorst verzorgt 
in opdracht van de gemeente 
de mantelzorgondersteuning 
en mantelzorgwaardering in de 
gemeente Voorst. Over die twee 
onderwerpen horen we graag de 
mening van alle mantelzorgers. 
Daarvoor hebben we een korte 
vragenlijst gemaakt. We hopen 
dat zoveel mogelijk mantelzor-
gers deze enquête invullen. De 
antwoorden helpen ons name-
lijk bij het verbeteren van de 
dienstverlening.

Mantelzorger
In onze gemeente noemen we ie-
mand mantelzorger als deze per-
soon minimaal 8 uur per week én 
minimaal 3 maanden lang zorgt 
voor een naaste. Die zorg kan bij-
voorbeeld zijn voor iemand met 
een lichamelijke ziekte of han-
dicap. Het kan ook voor iemand 
met psychische problemen of een 
verslaving zijn. Elke mantelzorger 
weet uit ervaring dat het iedereen 
kan overkomen om mantelzorger 
te worden. Iemand anders helpen 
geeft vaak veel voldoening. Het 

lijkt heel normaal om een ander 
een handje te helpen. Maar het 
is niet vanzelfsprekend. Zeker 
omdat mantelzorger zijn ook een 
grote invloed kan hebben op ie-
mands eigen leven. 

Enquête in te vullen tot en 
met 31 augustus
De enquête is anoniem online in 
te vullen via de 
bit.ly/mantelzorgvoorst. Dit kan 
tot en met 31 augustus. In de en-
quête stellen we een aantal vragen 
over de mantelzorgondersteuning 
en de mantelzorgwaardering in 
onze gemeente. Het invullen van 
de	vragenlijst	duurt	5	tot	10	mi-
nuten. Wij danken u nu alvast voor 
het invullen van de vragenlijst!

Meer informatie
Het Steunpunt Mantelzorg infor-
meert de bij haar bekende man-
telzorgers over deze vragenlijst. 
Heeft u vragen? Neem dan contact 
op met Annet Reimert, Mantel-
zorgconsulent bij het Steunpunt 
Mantelzorg van Mens en Welzijn 
Voorst: mantelzorg@mensenwelzijn.nl 
0571-28	77	52.		■

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	 Energie-
coachspel is een schoner milieu 
en een vollere portemonnee. 
Deelnemende gezinnen krijgen 
meer inzicht in de mogelijkhe-
den om thuis gemakkelijk ener-
gie te besparen. Het spel start op 
3 oktober en duurt vijf weken. 
Elke week staat in het teken van 
een andere opdracht. Het is een 
project voor en door het hele ge-
zin,	waarbij	Junior	Energiecoach	
gelooft in het kind als motor 
voor energiebesparing. Kinderen 
(ongeveer 7-12 jaar) en ouders 
spelen	met	Junior	Energiecoach	
on-	en	offline	een	spel	met	leu-
ke, leerzame opdrachten, puz-
zels, experimenten en winacties. 
Kennis en bewustwording over 
energie nemen toe. Het motto is: 
met energie kun je lachen!

Lampenjacht en 
stekkerexpeditie
In het spel komen wekelijks spe-

ciale	 Junior	Energiecoach-film-
pjes van Varkentje Rund (bekend 
van Het Klokhuis) online. Deze 
gaan vergezeld van leuke en 
geheime opdrachten, winacties, 
interessante weetjes en spellen. 
Wie durft mee op lampenjacht of 
stekkerexpeditie? Kinderen wor-
den	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 gezin aanmelden. Doe mee, 
voor een schoner milieu en vol-
lere portemonnee.  ■



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

Bekendmakingen/
publicaties
Week	34:	19-08-2020

Meer informatie
Wilt u meer weten over een 
bekendmaking/publicatie? Kijk 
dan op overheid.nl en ga naar 
de pagina Bekendmakingen. 
Daar vindt u een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u het niet eens met het besluit? 
In de tekst van de bekendma-
king/publicatie staat of het mo-
gelijk is om een inspraakreactie, 
zienswijze, bezwaarschrift of 
beroepschrift in te dienen. En zo 
ja, tijdens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekend-
making/publicatie niet op over-
heid.nl staan? Neem dan gerust 
contact op met de gemeente 
Voorst: 0571-27 99 11. Wij hel-
pen u graag.

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of 
de officiële bekendmakingen van 
de gemeente Voorst inzien? Dat is 
mogelijk op overheid.nl en in de 
app van 'Over uw buurt'. 

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-mail-
service 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 be-
richt 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 
bekendmakingen/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 behande-
len bouwplannen) maken 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 tijde-
lijk 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

Lenteklokje 3 in Twello Beursvloer Voorst op 28 oktober 2020 van 17.30 - 20.30 uur Melding ontvangen BW-2020-0125

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
10 augustus 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-50056

Milieumelding

Kerkstraat 1 in Voorst Starten destilleerderij Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000915

Omgevingsvergunning

Bloemenksweg 35 in Voorst Toestaan bewoning wachtgebouw MOB-complex Aanvraag ontvangen SXO-2020-0512

Buddezand 25 in Wilp Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2020-0509

Gravenstraat 8 in Voorst Herbouwen bedrijfswoning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0319

Plan de Schaker (kad. VOO S 1028 t/m 
1031 en TLO B 9598 t/m 9617) in Twello

Bouwen 24 koopwoningen Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0391

Verdistraat 14 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0510

Weerdseweg 3 in Wilp Plaatsen 3 sleufsilo’s met 2 m hoge muren Aanvraag ontvangen SXO-2020-0511

Zeedijk 35 in Nijbroek Vervangen dak voorhuis Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0335

Sloopmelding

Schoolstraat 27 in Terwolde Verwijderen asbesthoudende materialen Melding ontvangen SXO-2020-0508

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 mede-
werkers 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 met-
een een afspraak met u voor het 
ophalen van het document. 

Frontoffice	CJG	en	
MNVoorst
Ook	de	frontoffice	van	het	Maat-
schappelijk Netwerk Voorst 
(MNVoorst)	en	het	Centrum	voor	
Jeugd	en	Gezin	(CJG)	in	het	Kul-
turhus is alleen op afspraak ge-
opend. Bel eerst als u langs wilt 
komen. Zonder afspraak naar het 
Kulturhus gaan heeft geen zin, 

omdat de medewerkers u dan niet 
mogen	helpen.	De	frontoffice	is	
telefonisch gewoon bereikbaar. 
Heeft u een vraag aan de ge-
meente,	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		■

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



voorstwijzer voorstwijzer
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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

Digitale bijeenkomsten Regionale Energie 
Strategie 
De gemeente Voorst organi-
seert een aantal digitale in-
formatiebijeenkomsten over 
de Regionale Energie Strate-
gie	 (RES).	 In	de	Concept-RES	
staat hoeveel zon- en wind-
energie	de	Cleantech	Regio	in	
de periode tot 2030 wil reali-
seren en welke mogelijkheden 
we zien voor zon- en wind-
energie na 2030. Wilt u hier 
meer over weten? Neem dan 
deel aan één van de digitale 
informatiebijeenkomsten op 
woensdag 26 augustus om 
14.00	 uur	 of	 19.30	 uur,	 en	

op dinsdag 1 september om 
19.30	 uur.	 De	 Concept-RES	
wordt in september door de 
gemeenteraad behandeld. Alle 
informatie over de Regionale 
Energie Strategie vindt u op 
voorst.nl/ves

Aanmelden
Deelnemen is eenvoudig. 
Stuur een e-mail naar duur-
zaam@voorst.nl onder ver-
melding van uw naam en op 
welke datum en tijdstip u wilt 
deelnemen. U ontvangt daarna 
een aanmeldlink per e-mail.  ■ 

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  ■


