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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Openbare vergadering 
maandagochtend 26 oktober 10.00 uur 
Digitaal, via livestream te volgen

Doel
De gemeenteraad vergadert openbaar op maandag 26 oktober om 10.00 uur in de 
ochtend. U kunt via voorst.raadsinformatie.nl de raadsvergadering live volgen (beeld 
+ geluid). U klikt in de kalender op de raadsvergadering van 26 oktober 2020 en 
daarna op de knop ‘Live’.

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder 
in de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. Deze vergadering staat voornamelijk 
in het teken van de zogenaamde Planning & Controlcyclus: de bestuursrapportage 
2020, de prioriteitennota 2020 - 2024 en de meerjarenprogrammabegroting 2020 
– 2024. Ook spreken de fracties hun politieke en financiële beschouwing op het 
komende begrotingsjaar uit. Besluitvorming over de prioriteitennota 2021 – 2024 
en de meerjarenprogrammabegroting 2021 – 2024 is voorzien voor de raadsver-
gadering van maandag 9 november, aanvang 19.30 uur.

Agenda
In deze vergadering wordt gesproken over: 

▪ Bestemmingsplan Rijksstraatweg 182, Voorst [besluit]
▪ Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 28 september 2020 

[besluit]
▪ Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 12 oktober 2020 [besluit]
▪ Bestuursrapportage 2020 [finaal debat en besluit]
▪ Prioriteitennota 2021 – 2024 [verkennend debat]
▪ Meerjarenprogrammabegroting [verkennend debat]
▪ Kadernota Sociaal Domein 2020 – 2024 [finaal debat]
▪ Kadernota Schuldhulpverlening 2020 – 2023 [finaal debat]
▪ Invoeren Voorster jeugdlintje [finaal debat]
▪ Regionaal risicoprofiel 2021 – 2024 en regionaal beleidsplan 2021 – 2024 VNOG 

[finaal debat; voorhangprocedure]
▪ Nota Grondbeleid 2020 [finaal debat]
 
De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is mogelijk dat de 
gemeenteraad dan nog wijzigingen aanbrengt in de onderwerpen of de volgorde 
van behandeling. In deze vergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de 
onderwerpen waarover het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp 
wordt gevonden. 

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

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op voorst.nl direct 
bij de vergaderstukken te komen. De vergaderstukken staan ook 
op voorst.raadsinformatie.nl en in de (gratis) app Politiek Portaal 
Publieksapplicatie.

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. Op voorst.raadsinformatie.nl kunt u de digitale vergaderingen live volgen 
(beeld + geluid). In de kalender kiest u de vergadering van uw keuze en daarna klikt 
u op ‘live’.
▪ maandag 26 oktober  10.00 uur raadsvergadering  (dgitaal)
▪ maandag 9 november  19.30 uur raadsvergadering  (fysiek, vooralsnog)

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.

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. ■

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



voorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm op overheid.nl 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 12 oktober 2020 tot en met 
vrijdag 16 oktober 2020.

Bekendmakingen

Week 43: 21-10-2020

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 dage-
lijks per e-mail een overzicht van 
besluiten en andere berichten die 
onder meer gemeenten, provin-
cies en waterschappen via over-
heid.nl publiceren. U stelt het type 
bericht in en van welke organisa-
tie 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 locatiege-
bonden bekendmakingen/publi-
caties binnen de door u aangege-
ven 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

Rondom Stinzenlaan 80 in Twello Halloweentocht op 31 oktober 2020 van 17-22 uur Melding ontvangen BW-2020-0143

Melding besluit lozen buiten inrichtingen

H.W. Iordensweg 85 in Wilp Realiseren gesloten VBWW-systeem Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2020-0012

Milieumelding

Rijksstraatweg 20A in Voorst Herbouw opslagloods Melding ontvangen Z-MELD840-2020-

Omgevingsvergunning

Bonkelaar 22 in Twello Kappen rode beuk Vergunning geweigerd SXO-2020-0514

Ganzeboomsland 26 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0445

Henri Dunantstraat 34 in Twello Bouwen erker Vergunning verleend SXO-2020-0438

Hessenlaan kavel 1/ fase 1 in Teuge Bouwen linkerhelft twee-onder-een-kapwoning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0628

Hessenlaan kavel 2/ fase 1 in Teuge Bouwen rechterhelft twee-onder-een-kapwoning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0627

het Wildezand 15 in Wilp Plaatsen zonnepanelen Vergunning verleend SXO-2020-0411

Klokkenkampsweg 35 in Twello Plaatsen dakkapel zijdakvlak Aanvraag ontvangen SXO-2020-0638

Kruisakkerweg 5 in Twello Vervangen tijdelijke bovenbouw door permanente bovenbouw Aanvraag ontvangen SXO-2020-0643

Kruisvoorderweg 4 in Twello Kappen 6 eiken Aanvraag ontvangen SXO-2020-0648

Melkakkerweg 12, 14, 16 en 18 in Wilp In gebruik nemen van 2 woon-zorgvoorzieningen voor intensieve 
begeleiding (IB3 en IB4)

Vergunning verleend SXO-2020-0156

Omloop 25 in Twello Aanleggen inrit naast woning Vergunning verleend SXO-2020-0516

Oudhuizerstraat 16 in Klarenbeek Bouwen schuur (wijzigingsaanvraag op SXO-2019-0975) Aanvraag ontvangen SXO-2020-0565

Plan de Schaker Oost II kavel 7 in Twello Bouwen vrijstaande woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0647

Rijksstraatweg 163 in Twello Bouwen veranda, vernieuwen schutting en vervangen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2020-0645

Rijksstraatweg 89 in Wilp Kappen Amerikaanse eik Aanvraag ontvangen SXO-2020-0636

Thorbeckelaan 64 in Twello Plaatsen dakkapel achterzijde woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0652

van Spiegelstraat 20 in Twello Bouwen bijkeuken en overkapping Vergunning verleend SXO-2020-0534

Veenhuisweg 61C en 61D in Twello Bouwen 2 woningen Vergunning verleend SXO-2020-0538

Veenhuisweg 61E in Twello Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0467

Vivaldistraat 1 in Twello Plaatsen dakkapel voor-dakvlak Aanvraag ontvangen SXO-2020-0640

Zeedijk 11 in Nijbroek Bouwen werktuigenberging Aanvraag ontvangen SXO-2020-0646

Zeedijk 23 in Nijbroek Realiseren inrit Vergunning verleend SXO-2020-0517

Zeedijk 23 Nijbroek Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2020-0478

Sloopmelding

Bandijk 61 in Terwolde Verwijderen asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2020-0650

Burgemeester van der Feltzweg 43 in Twello Verwijderen asbestplaten dak garage Melding ontvangen SXO-2020-0635

Enkweg 7 in Voorst Verwijderen asbest en slopen schuur Melding ontvangen SXO-2020-0634

Everwijnstraat 57 in Terwolde Verwijderen asbesthoudende materialen Melding ontvangen SXO-2020-0649

Michiel de Ruyterstraat 32 in Twello Verwijderen en afvoeren asbestplaten Melding ontvangen SXO-2020-0637

Rijksstraatweg 163 in Twello Verwijderen serre Melding ontvangen SXO-2020-0644

van Lith’s erf 1 in Twello Verwijderen en afvoeren asbesthoudende materialen Melding ontvangen SXO-2020-0642

Zonnenbergstraat 4 in Wilp Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2020-0654
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Landelijk niet-spoednummer brandweer: 
0900-0904
Heeft u de brandweer ter plaat-
se nodig, maar is het geen le-
vensbedreigende of acuut ge-
vaarlijke situatie? Dan belt u  
voortaan 0900-0904. Met dit 
nieuwe landelijke nummer be-
schikt de brandweer voortaan 
over één ingang voor alle meldin-
gen zonder spoed. Het nummer 
112 blijft hét alarmnummer voor 
alle levensbedreigende situaties.

24 uur per dag bereikbaar
Het nummer 0900-0904 is 24 
uur per dag bereikbaar. Na het 
inspreken van de plaatsnaam 
wordt de beller doorverbonden 
met de regionale meldkamer van 
de brandweer. Hiermee komt een 
einde aan het tijdperk waar elke 

regio een eigen telefoonnummer 
had om de brandweer in geen-
spoed situaties te bereiken.

Geen spoed
Er zijn veel situaties denkbaar 
waar de brandweer niet met 
spoed naartoe hoeft. Denk bij-
voorbeeld aan een vermoeid 
paard dat niet meer zelf uit de 
sloot kan komen, een boom 
die over de openbare weg ligt 
en voor verkeershinder zorgt 
of een waterlekkage waardoor 
straten blank komen te staan. 
Het gaat dus om situaties die op 
dat moment niet gevaarlijk of le-
vensbedreigend zijn. Voor deze 
niet-spoedsituaties belt u voort-
aan 0900-0904.  ■

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 ge-
woon bereikbaar. Maak eerst on-
line een afspraak op voorst.nl of 
telefonisch om langs te komen. 
Zonder afspraak naar het ge-
meentehuis 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 telefo-
nisch een afspraak met ons. 

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 
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  ■

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

Werk aan de weg: opheffen voorrangsregeling in 60 zone

In de gemeente Voorst maken 
veel wegen in het buitengebied 
deel uit van een 60 km zone. 
In een 60 km zone geldt over 
het algemeen dat wegen ge-
lijkwaardig zijn. Verkeer van 
rechts heeft dan voorrang. 
Daarom heft de gemeente op 
diverse kruisingen in de 60 
km zones de voorrangsrege-
ling op. In 2019 zijn al veel 
verkeersborden verwijderd. 
Daarvoor heeft het college toen 
een verkeersbesluit genomen. 
Nu worden ook de voorrangs-
situaties opgeheven door de 
verkeerstekens op het weg-

dek te verwijderen. In week 44 
worden de werkzaamheden 
uitgevoerd. 

Verkeershinder
De werkzaamheden worden in 
de week van 26 tot en met 30 
oktober uitgevoerd. Helaas is 
enige korte verkeershinder tij-
dens de werkzaamheden niet 
te voorkomen. Als de werk-
zaamheden klaar zijn, worden 
er tijdelijke verkeersborden 
geplaatst. Deze verkeersbor-
den waarschuwen de verkeers-
deelnemers voor de gewijzigde 
situatie. 

Welke kruisingen worden 
gelijkwaardig?
De kruisingen op de Zwarte 
Kolkstraat met de Blankenhuis-
weg, Slangengatweg en de Hil-
destraat worden gelijkwaardig. 
En aan de Zonnenbergstraat 
wordt de kruising met de Hil-
destraat gelijkwaardig. Op de 
Kneuterstraat worden de krui-
singen met de Knibbelallee, 
Breuninkhofweg, Withagenweg, 
Streilerweg, Grotenhuisweg, 
Stronkseweg en de Enkweg ge-
lijkwaardig. En op de Breunink-
hofweg wordt de kruising met 
de Bussloselaan gelijkwaardig. ■

COVID-19 heeft impact op het verenigingsleven, de gemeente werkt 
aan ondersteuningsregeling 
De gevolgen van COVID-19 ra-
ken ons allemaal. De noodza-
kelijke maatregelen hebben ook 
effect gehad op het verenigings-
leven. De gemeente Voorst heeft 
daarom in de zomermaanden 
een onderzoek gedaan naar de 
gevolgen van COVID-19 voor de 
Voorster verenigingen. Via ver-
schillende kanalen zijn vrijwil-
ligersorganisaties opgeroepen 
om een vragenlijst in te vullen. 
De gemeente heeft 56 ingevulde 
formulieren ontvangen van mu-
ziek-, culturele-, sport-, jeugd- 
en ouderenverenigingen en van 
stichtingen en dorpshuizen. De 
antwoorden geven de gemeente 
belangrijke informatie. Mede op 
basis van deze informatie, werkt 
de gemeente Voorst nu aan een 
ondersteuningsregeling voor het 
verenigingsleven.

Groot respect voor be-
stuurders en vrijwilligers
Wethouder Harjo Pinkster: “De 
hoofdconclusie uit ons onder-
zoek is dat veel Voorster vereni-
gingen zich gelukkig nog weten 
te redden. Ik heb groot respect 
voor de creativiteit en de extra 
inspanningen die de bestuurders 
en de vele vrijwilligers hiervoor 
leveren. Het is voor de kwaliteit 
van onze samenleving belang-
rijk dat de Voorster culturele-, 
sport- en welzijnsorganisaties 
deze moeilijke periode weten 
te overleven. Daarom levert de 
gemeente hier ook een bijdrage 
aan!”

Aanhoudende problemen 
voor het verenigingsleven
Het verenigingsleven in Voorst 
is vooral getroffen door de 
lockdown-situatie waardoor 

activiteiten dit jaar geen door-
gang konden vinden. Ondanks 
de daarop volgende versoepe-
lingsmaatregelen van het kabinet 
bleven de problemen ook daarna 
aanhouden. Er was bijvoorbeeld 
gebrek aan ruimte om activi-
teiten, met inachtneming van 
de RIVM-richtlijnen, te kunnen 
organiseren. Er waren minder 
deelnemers (vooral vanuit de ri-
sicogroepen) bij activiteiten. De 
financiële schade verschilt per 
organisatie. De schade bestaat 
voornamelijk uit inkomsten-
derving door het niet doorgaan 
van activiteiten, uit verlies van 
horeca-omzet en soms ook uit 
opzegging van lidmaatschappen. 

Ondersteuning landelijke 
overheid niet toereikend
Een aantal verenigingen heeft 
gebruik kunnen maken van de 
ondersteuningsmaatregelen van 
de landelijke overheid. Over het 
algemeen ervaren de vereni-
gingen deze compensatie niet 
als toereikend. Ook zijn er ver-
enigingen die geen aanspraak 
maakten op de ondersteunings-
maatregelen. Bijvoorbeeld omdat 
hun financiële schade hiervoor 
nét te klein was. Voor kleine 
verenigingen kan deze lagere 
financiële schade (dan het door 
de landelijke overheid gestelde 
bodembedrag) echter al flinke 
problemen geven.

Gevolgen vooral merk-
baar op de lange termijn
Veel vrijwilligersorganisaties 
zien zich gedwongen om in-
vesteringen en noodzakelijk 
onderhoud uit te stellen, of om 
in te teren op hun reserves. Dit 
heeft vooral op de iets langere 

termijn een negatieve invloed 
op de financiële positie van de 
vrijwilligersorganisaties. In een 
enkel geval wordt verhoging van 
de contributie genoemd als ma-
nier om een verergering van de 
financiële problemen te voorko-
men. Voor alle vrijwilligersorga-
nisaties geldt dat het beeld van 
de gevolgen van COVID-19 nog 
niet voldoende duidelijk is. Dat is 
namelijk afhankelijk van hoelang 
deze situatie nog duurt. Enkele 
vrijwilligersorganisaties die de 
vragenlijsten ingediend hebben, 
maken zich nu al concreet zor-
gen over hun voortbestaan. 

Aanvullende 
ondersteuningsregeling
Op basis van de informatie die 
de gemeente uit het vragenon-
derzoek heeft gekregen werkt 
de gemeente aan een aanvul-
lende ondersteuningsregeling. 
Het is de bedoeling de regeling 
zo eenvoudig mogelijk te maken, 
zonder omslachtige procedures 
voor de vrijwilligersorganisaties. 
Het uitwerken van deze regeling 
vraagt daarom nog wat tijd. Zo 
gauw de ondersteuningsregeling 
vastgesteld is, plaatsen we deze 
op voorst.nl en in de Voorstwij-
zer in het Voorster Nieuws. 

Vragen? 
Heeft u vragen over het onder-
zoek of de ondersteuningsre-
geling waaraan de gemeente op 
dit moment werkt? Neem gerust 
contact op met de coördinator 
maatschappelijke initiatieven 
van de gemeente Voorst, Chris 
Frencken: 0571 – 27 92 68 of 
de adviseur sport en bewegen 
van de gemeente Voorst, Ingrid 
de Croon: 0571-27 92 70. ■
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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

Bladverzamelplaatsen

Tot eind dit jaar kunnen inwo-
ners weer hun bladafval naar 
speciale bladverzamelplaatsen 
brengen. De bladverzamelplaat-
sen zijn op meerdere plaatsen in 
de gemeente ingericht, en wor-
den aangegeven met het bord 
‘Bladverzamelplaats’. 

Alleen voor bladafval
De bladverzamelplaatsen zijn 
uitsluitend bedoeld voor bladaf-
val. Dus niet voor ander (tuin)

afval zoals gras, coniferen en 
dennennaalden. De gemeente 
haalt regelmatig het bladafval 
op bij de verzamelplaatsen. Dit 
gebeurt met een vrachtauto of 
laadkraan. Hiervoor is een goe-
de bereikbaarheid nodig:
▪ leg het bladafval maximaal 

vijf meter uit de kant van de 
openbare weg,

▪ leg het bladafval niet onder 
de kruinen of tegen de boom-
stammen van bomen aan (ter 
voorkoming van beschadiging 
aan de bomen).

Informatie
Op voorst.nl staat meer infor-
matie en een overzicht van de 
bladverzamelplaatsen in de 
gemeente Voorst. Heeft u vra-
gen? Neem gerust contact op 
met Hennie Dijkhof, inspec-
teur Buitendienst Openbaar 
Grondgebied: 
0571-27 98 12.  ■

Nacht van de Nacht

Nederland wordt ‘s nachts steeds 
lichter. Nederland is zelfs één 
van de meest verlichte landen 
in Europa. Terwijl echt donkere 
nachten goed zijn voor mens en 
dier. En voor het milieu, want al 
dat licht kost heel veel energie. 
Daarom wordt op zaterdag 24 
oktober weer de jaarlijkse Nacht 
van de Nacht georganiseerd. Laat 
het donker donker en ontdek hoe 
mooi de nacht is tijdens de Nacht 
van de Nacht. 

Bedrijven
Ruim 70% van de bedrijven houdt 

lichten onnodig aan in de nacht, 
met energieverspilling en licht-
vervuiling tot gevolg. De meest 
genoemde reden waarom bedrij-
ven de lichten de hele nacht laten 
branden, is vanwege “veiligheid, 
tegen inbraak”. In de praktijk 
blijkt dat inbrekers juist licht no-
dig hebben bij het inbreken bij 
bedrijven. En dat licht op sensors 
(die aangaan bij beweging) een 
afschrikkende werking hebben. 

Nacht van de Nacht
De ‘Nacht van de Nacht’ wordt 
sinds 2005 op de laatste zater-

dagavond en -nacht van oktober 
gehouden en is een initiatief van 
de Nederlandse provinciale Na-
tuur- en Milieufederaties. Dit jaar 
wordt de ‘Nacht van de Nacht’ 
georganiseerd op zaterdag 24 
oktober 2020. Op de avond en 
nacht dat de zomertijd eindigt, 
doven een aantal gemeentes, be-
drijven en huishoudens hun ver-
lichting om aandacht te vragen 
voor lichtvervuiling en energie-
besparing op verlichting.

Doe het licht uit!
De Nacht van de Nacht is dit jaar 
anders dan anders. Vanwege het 
coronavirus zijn er minder acti-
viteiten. En de activiteiten die er 
zijn, worden georganiseerd met 
minder publiek en met maatre-
gelen volgens de richtlijnen van 
het RIVM. Op nachtvandenacht.
nl staat meer informatie. Doet 
uw organisatie of bedrijf tijdens 
de Nacht van de Nacht ook de 
verlichting uit? Laat het weten 
via: nachtvandenacht.nl/licht-
uit-bij   ■

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. ■


