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Gemeentelijke informatie

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 noodzake-
lijk 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 ophalen van het 
document. 

CJG en MNVoorst
De frontoffice in het Kulturhus 
is nu gesloten. De collega’s 
van het Maatschappelijk Net-
werk Voorst (MNVoorst) en het 
Centrum voor Jeugd en Gezin 

(CJG) werken sinds 23 maart 
vanuit het gemeentehuis aan 
de Hietweideweg 20. Zo hou-
den we één locatie draaiend en 
houden we onze dienstverle-
ning op peil. Heeft u een vraag 
aan de gemeente, het CJG of het 
MNV? Bel dan met een van onze 
nummers. 

Algemeen telefoonnummer ge-
meente 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

Online loket maakt corona-proof evenementen mogelijk 
de online vergunningscheck voor evenementen houdt nu ook rekening met de coronaregels. 
 
Sinds 1 juli mogen er weer voor-
zichtig evenementen georgani-
seerd worden. Naast de normale 
wet- en regelgeving moeten orga-
nisatoren nu ook voldoen aan de 
RIVM-richtlijnen voordat zij een 
vergunning krijgen. Wij zijn nu 
goed hierop voorbereid. De online 
vergunningschecker, waarmee 
vergunningsaanvragen door bur-
gers en ondernemers afgehandeld 
worden, is uitgebreid met de gel-
dende coronaregels. Evenement-
houders zien daardoor direct wat 
er nodig is en waar ze aan toe zijn.

Eenvoudig digitaal  
checken
Met de online vergunningchecker 
kan een aanvrager eenvoudig en 

digitaal checken of een vergun-
ning nodig is. De vergunning kan 
ook direct digitaal aangevraagd 
worden. Een aanvrager hoeft al-
leen op de kaart aan te geven waar 
hij iets wil organiseren en wat hij 
daar precies wil gaan doen en ziet 
dan meteen welke verplichtin-
gen er gelden. De verplichtingen 
zijn per type overheid ingedeeld, 
zoals waterschap, provincie of 
gemeente. 

Luuk Lucas, senior Veiligheid en 
Handhaving van de gemeente 
Voorst is enthousiast dat nu ook 
de coronaregelgeving is opge-
nomen in het online loket: “Als 
gemeente vinden wij het heel 
belangrijk dat burgers en orga-

nisaties makkelijk vinden wat zij 
zoeken. Het online loket is heel 
eenvoudig te gebruiken en is zeer 
precies. Door de coronaregelge-
ving al in de aanvraagfase van de 
vergunning te betrekken, werken 
we sneller. Het ontzorgt de bur-
ger, omdat hij voor een aanvraag 
maar langs één loket hoeft. En het 
ontzorgt ons, omdat we geen ex-
tra processen rondom corona voor 
vergunningsafhandeling hoeven 
op te zetten”.

Neem zelf een kijkje op voorst.
vergunningen.info of kijk voor 
meer informatie over de vergun-
ningchecker op de website van 
de leverancier: geodanflolegal.nl/
decentraal-loket  ■

Meer biodiversiteit in Voorst

Het gaat slecht met de vlinders, 
bijen, kevers, vliegen en alle an-
dere kriebelbeestjes die zo be-
langrijk zijn voor de natuur. Het 
gaat ook niet goed met veel vo-
gels en plantensoorten. Daarom 
zet de gemeente Voorst zich in 
voor een omgeving waarin plan-
ten en dieren meer leefgebieden 
hebben. Een betere biodiversi-
teit, zowel in de dorpen als in het 
buitengebied. Zo is de gemeente 
gefaseerd bezig met ecologisch 
bermbeheer. En voor boeren en 
particuliere grondeigenaren is 
er extra geld beschikbaar om 
kruidenrijke akkerranden aan te 
leggen.
Tijdens deze zomerperiode ge-
ven we u een aantal voorbeelden 
in deze Voorstwijzer van wat de 
Gemeente Voorst doet om de 
biodiversiteit te bevorderen. En 
we staan stil bij wat bewoners 
kunnen doen om te helpen om 
meer leefruimte te bieden aan 
verschillende planten en die-
ren in onze gemeente. Vorige 
week informeerden we u al over 
de kruidenrijke akkerranden. 
Deze week staan we stil bij het 
bermbeheer.

Ecologisch bermbeheer
De Gemeente Voorst gaat ge-
deeltelijk over op ‘ecologisch 
bermbeheer’. Dat betekent dat 
een aantal zaken gaan verande-
ren. Waar we in de bermen de 
eerste meter maaiden, gaan we 
voortaan alleen de eerste halve 
meter van de berm maaien. Ook 
worden de bermen per jaar nog 
maar aan één kant gemaaid. 
Op de oneven jaren de oneven 
kant, op de even jaren de even 
kant. Verder worden sloten die 
minder vaak gemaaid hoeven te 
worden, elke twee jaar aan een 
kant (rechts of links) gemaaid. 

Veiligheid is belangrijk: daarom 
blijven we de uitzichtplekken bij 
kruisingen en andere plekken in 
het verkeer gewoon maaien. 
Ook maken we deels gebruik van 
een andere maaimethode. Het 
gras wordt niet gehakseld en 
verspreid over de berm, maar in 
zijn geheel gemaaid. Het maai-
sel moet daarna een paar dagen 
blijven liggen. Zo kan het zaad 
op de grond vallen. Tenslotte 
is het belangrijk dat het maai-
sel wordt afgevoerd. De bodem 
verschraalt dan en dat is belang-
rijk omdat veel inheemse planten 
beter groeien op een voedsel-
arme bodem.

Kruidenrijke bermen
Wanneer een berm minder vaak 
gemaaid wordt, komen de krui-
den tussen het gras beter tot 
bloei. Er groeien dan meer ver-
schillende soorten planten in de 
berm. En er zijn meer bloemen 
beschikbaar voor insecten. Dat 
is goed voor de biodiversiteit. 
Daarnaast is het voor dieren ook 
beter om een gebied in delen te 
maaien. Als er nog een deel van 
het leefgebied overblijft na het 
maaien hebben dieren de kans 
om vanaf dat gebied hun leefge-
bied opnieuw uit te breiden. Als 
het gebied in één keer gemaaid 
wordt, heeft de hele populatie 
van dieren geen leefgebied meer. 

Eikenprocessierupsplaag
Wanneer er meer verschillende 
dieren en plantensoorten in een 
gebied leven, dan draagt dat ook 
bij aan de natuurlijke bestrijding 
van plagen zoals de eikenproces-
sierupsplaag. Daarnaast geven 
kruidenrijke bermen het land-
schap kleur, en zorgen daarmee 
voor een mooi buitengebied. 

Bomen aanplant
Daar waar mogelijk planten we 
bomen en struiken in de bermen. 
Dit heeft meerdere voordelen. 
Het biedt een leefgebied voor 
dieren en insecten, het geeft 
koelte in warme zomers, bomen 
vangen ook fijnstof af wat de 
kans op longziektes verkleint, en 
het is goed voor de CO2 vastleg-
ging en waterberging.

Volgende week…
Ook u als bewoner kunt een 
steentje bijdragen aan het ver-
groten van het leefgebied van 
plant en dier. Bijvoorbeeld door 
de bermen niet kort te maaien. 
Volgende week informeren we u 
in een artikel in deze Voorstwij-
zer over een initiatief van een in-
woner van de gemeente Voorst. 
En wat u als bewoner kunt doen 
om mee te helpen.  ■



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

Bekendmakingen/
publicaties
Week 30: 22-07-2020

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. Wij helpen u graag!

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ont-
wikkelingen in uw buurt vol-
gen of de officiële bekendma-
kingen 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 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:

Door de corona-uitbraak behan-
delen wij bouwplannen zoveel 
mogelijk digitaal. 

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

ken we bekend op voorst.nl.

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

Dorpsstraat 24 en 26B in Twello Vergunning innemen tijdelijke standplaats Vergunning verleend BW-2020-0106

Hoenweg 4 in Voorst Vieren verjaardagsfeest op 15 augustus 2020 van 
20.30 tot 2.00 uur

Vergunning verleend BW-2020-0104

Oudhuizerstraat 17 in Klarenbeek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend

07-07-20

Z-20-06353_2020-42728

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling  
Basismobiliteit

Vastgesteld Z-19-08058_2020-41997

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Dorpsstraat 36, Lage kamp 5, 11, 13 en 17 en 
Kolkweg 19B in Terwolde

Herstellen fout (Dorpsstraat 36) en stroken met de 
bestemming groen wijzigen in de bestemming wonen

Vastgesteld NL.IMRO.0285.12107-VS00

Milieumelding

Koppelstraat 26 in Twello Starten bedrijf Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000799

Middendijk 26 in Nijbroek Melding mobiel puinbreken Melding ontvangen SXO-2020-0198

Withagenweg 40 in Wilp Realiseren omwisseldepot voor medicinale gassen Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000798

Omgevingsvergunning

Bekendijk 5 in Terwolde Renoveren kap schuur Aanvraag ontvangen SXO-2020-0435

Bekendijk 10 en 10A in Terwolde Actualiseren geurvoorschriften pluimveehouderij  
(activiteit milieu)

Ontwerpvergunning SXO-2020-0456

Bottenhoekseweg 4 in Teuge Vernieuwen kapschuur Vergunning verleend SXO-2020-0316

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

Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0445

Dorpsstraat 25 in Wilp Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0380

Dorpszicht ong. (kad. NBK D 2603) in Terwolde Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0449

Duistervoordseweg 21N in Twello Bouwen supermarkt Vergunning verleend 
(revisie)

SXO-2018-0525

Henri Dunantstraat 34 in Twello Bouwen erker Aanvraag ontvangen SXO-2020-0438

Hildestraat 11 in Wilp Bouwen schuur Ontwerpvergunning SXO-2018-0954

Houtwalstraat 2 in Wilp Aanleggen zwembad Vergunning verleend SXO-2020-0282

Kadijk 7A in Terwolde In gebruik nemen voor wonen met zorg Ontwerpvergunning SXO-2019-1158

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

Molenweg 29 in Terwolde Vervangen dak theehuis Aanvraag ontvangen SXO-2020-0446

N791 Molenallee (kad. WIL C 1643) in Wilp Kappen 3 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0447

Oudhuizerstraat 39 in Klarenbeek Kappen rode esdoorn Aanvraag ontvangen SXO-2020-0441

Rotonde Rijksstraatweg/Oude Rijksstraatweg/
Oude Wezeveldseweg (kad. VOO P 445) in Twello

Plaatsen reclameborden Vergunning verleend SXO-2020-0104

Tuinstraat 65A in Voorst Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0327

Tuinstraat 65B in Voorst Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0326

Wilpsedijk 2 in Wilp Bouwen hoge overkapping (wijzigingsaanvraag op  
SXO-2019-0879)

Vergunning verleend SXO-2020-0379

Winterakoniet 15 in Twello Plaatsen dakopbouw Aanvraag ontvangen SXO-2020-0448

Zeedijk 9 in Terwolde Kappen populier Vergunning verleend SXO-2020-0346

Zwarte Kolkstraat 41 in Wilp Kappen kersenboom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0439

Sloopmelding

Enkweg 31 in Voorst Deels verwijderen asbesthoudend dak schuur Melding ontvangen SXO-2020-0443
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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

De Voorster Zomer inspireert toeristen en 
inwoners

Op maandag 13 juli 2020 heeft 
wethouder Harjo Pinkster het 
eerste exemplaar van de ‘Voor-
ster Zomer’ uitgereikt aan Wil-
leke de Weerd van Hertenboer-
derij en Minicamping De Weerd 
in Nijbroek. Bezoek Voorst heeft 
deze zomerkrant in samenwer-
king met het Voorster Nieuws 
uitgebracht om toeristen en 
inwoners te inspireren met al-
lerlei tips, bezienswaardighe-
den en activiteiten in de groene 
gemeente Voorst. De Voorster 
Zomer ligt voor alle bezoekers 
klaar bij de toeristische onder-
nemers in de gemeente Voorst. 
Op bezoekvoorst.nl/zomerkrant 
staat de digitale versie voor toe-
risten die hun bezoek aan Voorst 
vooraf willen voorbereiden. 

Minimap
In het hart van de zomerkrant 
is een minimap opgenomen die 
u gemakkelijk uit de krant kunt 
halen en bewaren. Op deze han-
dige overzichtskaart staan fiets-
routes, wandelroutes en moge-

lijkheden om onderweg lekker 
een terrasje te pakken voor een 
drankje of om iets te eten. En 
zoekt u nog een leuk aanden-
ken van uw bezoek aan Voorst? 
Dan is een mooi streekpro-
duct een goed idee. Ook deze 
adresjes staan in de minimap 
opgenomen. 

Ontspannen in Voorst
Naast de bezienswaardigheden 
staan er ook ontspanningsmo-
gelijkheden en een prijsvraag 
met leuke prijzen in de zomer-
krant opgenomen. Daarmee is 
de zomerkrant ook interessant 
voor inwoners. Er is bijvoor-
beeld een pagina met sportieve 
activiteiten zoals duiklessen, 
golfen, hardlopen en parachute-
springen. Zo kunt u uw bezoek 
afwisselen met ontspannen en 
actieve uitjes. U hoeft zich dus 
geen moment te vervelen in 
Voorst! 

Meer informatie: 
bezoekvoorst.nl  ■

Ernstige hinder A1 Twello - Deventer Oost 

Rijkswaterstaat verbreedt de 
A1 tussen Apeldoorn en Azelo. 
Tot en met zondag 23 augustus 
vinden werkzaamheden plaats 
op het traject Twello - Deventer 
Oost. Om het werk veilig uit te 
voeren zijn de rijstroken ver-
smald, geldt een lagere snel-
heid en zijn op- en afritten afge-
sloten. Weggebruikers 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 tra-

ject Twello (22) en Deven-
ter-Oost (24) en lagere 
maximumsnelheid.

Op- en afritten afgeslo-
ten
Tot en met vrijdag 31 juli: 
▪ oprit Deventer (23) richting 

Hengelo afgesloten;
▪ afrit Deventer-Oost (24) vanuit 

Apeldoorn afgesloten. 

Zaterdag 1 augustus tot en met 
zondag 23 augustus: 
▪ oprit Deventer-Oost (24) rich-

ting Apeldoorn afgesloten;
▪ afrit Deventer (23) vanuit Hen-

gelo 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 richting 
Enschede, de N18 richting 
Enschede en de A35 richting 
Hengelo/Osnabrück.

▪ Verkeer vanuit Osnabrück 
en Enschede/Hengelo (A35) 

richting Utrecht en Arnhem 
wordt geadviseerd om te rij-
den via de A35 bij aansluiting 
Enschede-West (26), de N18 
richting Doetinchem, A18 
richting Arnhem en A12 rich-
ting Arnhem en Utrecht.

▪ Verkeer vanuit Amsterdam 
(A1) richting Almelo en Hen-
gelo/Osnabrück wordt gead-
viseerd om te rijden via A1, 
A28, N35, A35 richting Al-
melo en Hengelo/Osnabrück.

▪ Verkeer vanuit Amersfoort 
(A28) in de richting van Hen-
gelo/Osnabrück wordt ge-
adviseerd 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 
geadviseerd om te rijden via 
A35, N35, A28 en de A1 rich-
ting 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 
geadviseerd 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 ad-
viesroutes voor doorgaand 
verkeer.

▪ Raadpleeg voor vertrek de ac-
tuele verkeersinformatie.

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

▪ Pas de snelheid aan en houd 
voldoende afstand. 

▪ Volg de aanwijzingen op de 
borden langs de weg.

Houd rekening met 
ernstige 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 inhaalverbod voor 
 vrachtverkeer.
▪ Afsluiting van op- en afrit-

ten Deventer en Deventer-
Oost gedurende 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 economi-
sche ontwikkeling van de regio. 
Daarom werken rijk en regio 
samen aan het vergroten van 
de capaciteit van de A1 Oost in 
het verbreden van de A1: tus-
sen Apeldoorn en Deventer naar 
2x4 rijstroken en tussen Deven-
ter en knooppunt Azelo naar 
2x3 rijstroken. Achtergrond-
informatie over de uitbreiding 
van de A1 Apeldoorn-Azelo: 
A1Oost.nl.

Meer informatie
Actuele verkeersinformatie: 
rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl 
Informatie over 
wegafsluitingen:  
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.  ■

Wegafsluiting spoorwegovergang 
Holthuizerstraat Twello 
In het weekend van vrijdag 7 
augustus 2020 is de spoorweg-
overgang aan de Holthuizer-
straat in Twello afgesloten voor 
alle verkeer. De afsluiting is van 
vrijdag 7 augustus 23.00 uur tot 
maandagochtend 10 augustus 
07.00 uur. Stukton voert dan in 
opdracht van ProRail B.V. vernieu-
wingswerkzaamheden uit aan het 
spoor op het baanvak Apeldoorn 
– Deventer. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd in een Trein 
Vrije Periode (TVP). Dat betekent 
dat er tijdens deze vooraf afge-
sproken periode geen treinen op 

dit traject rijden. 

Omleiding
Het doorgaande verkeer wordt 
omgeleid via de Binnenweg, Do-
mineestraat en Rijksstraatweg 
(N344). 

Meer informatie
Wilt u als omwonende op de 
hoogte gehouden worden over de 
werkzaamheden aan het spoor? 
Via prorail.nl/omwonenden/
check-het-spoorwerk-in-uw-
buurt kunt u zich hiervoor aan-
melden.  ■
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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

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Gesprek Regionale Energie Strategie hervat na pauze door coronacrisis

Afgelopen jaar hebben zeven ge-
meenten, waterschappen en pro-
vincie Gelderland samen met be-
drijven, inwoners, netbeheerder 
en maatschappelijke organisaties 
gewerkt aan de Concept Regionale 
Energie Strategie (RES). In de Con-
cept RES staat waar, waarom en 
hoe we in onze regio energie kun-
nen opwekken met windmolens en 
zonneparken. In maart 2020 was de 
Concept RES klaar.
De volgende stap was het bespre-
ken van de Concept RES met bewo-
ners en volksvertegenwoordigers. 

Door de coronacrisis was het niet 
mogelijk om het gesprek op per-
soonlijke en interactieve manier 
aan te gaan. Daarom is besloten 
het proces stil te leggen. Vanaf 1 
augustus gaat de regio weer verder 
met het werk aan de RES.

Informatiebijeenkomsten
Om inwoners bij te praten over de 
Concept RES organiseert de ge-
meente Voorst een aantal infor-
matiebijeenkomsten. Dit doen we 
voorafgaand aan de rondetafel-
gesprekken die op 7 september 

plaatsvinden. De Concept RES is 
dan een van de agendapunten.  
 
Deze informatiebijeenkomsten zijn 
digitaal en vinden plaats op woens-
dag 26 augustus om 14.00 uur en 
om 19.30 uur, en op dinsdag 01 
september om 19.30 uur. Wilt u 
hier aan deelnemen? Stuur dan een 
e-mail naar duurzaam@voorst.nl. 
Vermeld hierbij uw naam en op 
welke datum en tijdstip u wilt deel-
nemen aan de digitale bijeenkomst. 
U ontvangt daarna een e-mail met 
de aanmeldlink.

 
Naast het aanbieden van de digi-
tale informatiebijeenkomsten on-
derzoeken we ook de mogelijkheid 
om twee normale bijeenkomsten 
te organiseren, waar geïnteres-
seerden in persoon naar toe kun-
nen. De situatie rondom het coro-
navirus is hierin echter leidend. Als 
deze twee bijeenkomsten kunnen 
doorgaan, dan vinden deze eind 
augustus/begin september plaats. 
De exacte locaties en de tijdstip-
pen worden dan zo snel moge-
lijk bekend gemaakt via voorst.nl 
en de Voorstwijzer in het Voorster 

Nieuws.

Rondetafelgesprekken
Wilt u een reactie geven op de 
Concept RES? Spreek dan in bij de 
gemeenteraad van de gemeente 
Voorst. Op 7 september wordt de 
Concept RES besproken tijdens de 
rondetafelgesprekken. Wilt u hier 
spreektijd? Meld dit dan bij de 
griffie van de gemeente Voorst via 
griffie@voorst.nl
 
Kijk voor meer informatie op 
voorst.nl/ves  ■


