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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Ronde-tafelgesprekken maandag 29 juni om 19.30 uur 
let op: tijdelijk alleen digitaal

Op maandag 29 juni 2020 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In 
dit gesprek vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp 
door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van 
de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op maandag 6 juli 2020 om 
19.30 uur.

U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek door u aan te melden via raad@voorst.nl, 
uiterlijk vrijdag 26 juni om 12.00 uur. De griffie neemt daarna contact met u op.
Het is ook mogelijk om schriftelijk op geagendeerde onderwerpen te reageren. Stuur 
hiervoor een e-mail naar raad@voorst.nl 

Alle gesprekken zijn live te volgen (beeld + geluid)  via voorst.raadsinformatie.nl  . 
Via de kalender klikt u dan op de ronde-tafelgesprekken van 29 juni en daarna op 
de knop ‘live’.

Maandag 29 juni vanaf 19.30 uur
1. Bestemmingsplan Wellness & Hotel Thermen Bussloo
Thermen Bussloo heeft enkele jaren geleden ontwikkelingsplannen gemaakt voor 
het wellness-complex aan de Bloemenksweg 38 in Voorst. Het gaat daarbij onder 
andere om uitbreiding van het hotel, wellnessvoorzieningen en het parkeerterrein. 
De raad is eerder geïnformeerd over het ontwerpbestemmingsplan om de ontwik-
kelingen planologisch mogelijk te maken. Het nieuwe bestemmingsplan vormt één 
nieuw (juridisch) totaalplan voor het gehele complex van Thermen Bussloo. Tijdens 
de inzagetermijn zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het vaststellen van het 
bestemmingsplan is het formele sluitstuk en de bevoegdheid van de gemeenteraad.

2. Regiovisie Aanpak huiselijk geweld 2020 t/m 2023
De aanpak van huiselijk geweld is een wettelijke verplichting voor gemeenten. Sa-
men met experts en ervaringsdeskundigen is onderzocht waar de komende jaren 
de focus op moet liggen om huiselijk geweld voor daders en slachtoffers te voor-
komen of duurzaam te stoppen. In januari 2020 heeft het college een conceptversie 
van de Regiovisie Aanpak huiselijk geweld 2020 t/m 2023 ter inzage gelegd. De 
inspraakreacties uit 14 gemeenten en het advies van de Cliëntenraad zijn verwerkt 
tot de versie die het college nu ter vaststelling voorlegt.

3. Financiële regelingen duurzaamheid
Met deze mededeling informeert het college de raad over de financieringsmoge-
lijkheden die er zijn op het gebied van kleinschalige zonneparken en/of zonne-
panelen op daken. Ervaring leert dat deze regelingen aan veranderingen onder-
hevig zijn. Het college ziet geen rol voor zichzelf met een gemeentelijke regeling. 
Wel wil het college zoveel mogelijk mensen met initiatieven informeren over 
financieringsmogelijkheden.  

4. Vierde monitor Voorst onder de Loep
De gemeente probeert te voorkomen dat mensen problemen krijgen, zoals eenzaam-
heid, diabetes, armoede, schulden of overmatige stress. Soms hebben mensen toch 
problemen en krijgen ze niet op tijd hulp. Daarom startte de gemeente het project 
Voorst onder de Loep, om die problemen te voorkomen of op te lossen, waar dat kan. 
Nu bericht het college over de voortgang van dit project. In de rapportage staan 
zes streefbeelden met 21 hoofddoelen. Met per hoofddoel: 1. de uitdaging; 2. de 
ontwikkelingen; en 3. de acties zo actueel en compleet mogelijk.  De monitor is 
opgesteld in samenwerking met een groot aantal betrokken mensen vanuit de ge-
meente en maatschappelijke partners.

5. Voorhangprocedure aankoop Kruisvoorderweg 9 in Twello
Het college is van plan een besluit te nemen over de aankoop van percelen aan de 
Kruisvoorderweg. Dit is een erf met verschillende gebouwen en in totaal 16.91.00 
ha grond. Het college is door de raad gemachtigd om voor een bedrag van maximaal  
€ 4 miljoen per begrotingsjaar grondaankopen te doen voor  aangewezen gebieden. 
Maar het college verwacht dit jaar meer uit te geven. Voordat het college hierover 
besluit, kan de raad zijn mening geven.

Informatie
Als u met uw smartphone of tabletcomputer de QR-code scant 
komt u direct bij de vergaderstukken. De stukken staan ook op 
voorst.raadsinformatie.nl , via de kalender gaat u dan naar de 
betreffende vergadering. Hier kunt u het ronde-tafelgesprek ook 
live volgen (beeld+geluid). Klik hiervoor op de betreffende datum 
en daarna op de knop ‘live’. 

Besluitenlijst raadsvergadering 15 juni 2020

Besluiten
■ Bestemmingsplan Dijkhofstraat 12A – 12B en 16, Twello 
■ PlusOV; verzoek toestemming tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

Basismobiliteit
■ Regeling op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de ge-

meenteraad Voorst 2020
■ Plaatsvervangend voorzitter van de raad, ook lid werkgeverscommissie
■ Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 25 mei 2020
■ Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 2 juni 2020
■ Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 3 juni 2020
■ Jaarstukken 2019 gemeente Voorst
■ Voortgangsbericht 2020 
■ Motie ‘Van grijs naar groen’ over energieleveranciers in gemeentelijke gebouwen 

van Gemeente Belangen
■ Motie ‘Zoeken naar houvast’ over financiële scenario’s in meerjarenperspectief na 

Covid-19 van D66 en VVD-Liberaal2000
■ Aanpassing Algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst
■ Motie over bestemming positief resultaat VNOG van VVD-Liberaal2000

Verworpen motie
■ Motie over schuldhulpverlening van Lijst Arend;
 de motie is verworpen met 1 stem voor (Lijst Arend) en 17 stemmen tegen (Gemeente 

Belangen, VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, CDA, D66)

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op 
voorst.raadsinformatie.nl direct bij de besluitenlijst te komen. Hier 
kunt u ook de videotulen van de raadsvergadering van 15 juni 2020 
terugkijken. In de kalender klikt u op de gewenste datum en daarna 
op de knop ‘live’. 

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 digitaal, de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging 
en besluitvorming’ maakt dit mogelijk. U kunt deze vergaderingen live volgen (beeld 
+ geluid) via voorst.raadsinformatie.nl  , klik in de kalender op de gewenste datum en 
daarna op ‘live’. Houd ook voorst.nl in de gaten.

maandag 29 juni 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken
maandag 6 juli 19.30 uur  raadsvergadering

De raadsfracties
De gegevens vindt u op voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling en 
hieronder:
■ 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 
■ 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 en 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 dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op 
overheid.nl. 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 15 juni 2020 tot en met vrijdag 
19 juni 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 26: 24-06-2020

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 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: 
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 besluiten en 
andere berichten die onder meer 
gemeenten, provincies en water-
schappen via overheid.nl publi-
ceren. 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 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 bouwplan-

nen) maken we op voorst.nl 
bekend. Volgens artikel 12 van 
de Woningwet is deze vergade-
ring openbaar. Door de corona-
uitbraak kunt u daar helaas tij-
delijk 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

Bekendijk 22 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
03-06-20

Z-20-05276_2020-35874

Watergatstraat (weiland) in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend
03-06-20

Z-20-04840_2020-35892

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- 
en Oost-Gelderland 15 juni 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-37451

Gemeente Voorst Vaststelling bodemkwaliteitskaart PFAS-verbindingen Besluit genomen Z-20-05325_2020-35059

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Dijkhofstraat 12A-12B in Twello Onderling wisselen van functies Vastgesteld NL.IMRO.0285.20262-VS00

Dijkhofstraat 16 in Twello Onderling wisselen van functies Vastgesteld NL.IMRO.0285.20262-VS00

Milieumelding

Grotenhuisweg 50 in Wilp Buiten gebruik stellen mestsilo Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000697

Voorsterklei 13 in Voorst Lokaal en duurzaam opwekken energie met een kleine 
windmolen

Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000698

Omgevingsvergunning

Bonenakker 52 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0199

de Barnte 3 in Twello Plaatsen kozijn zijgevel Vergunning verleend SXO-2020-0276

Dernhorstlaan 36 in Twello Bouwen tuinhuis Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0242

Dorpsstraat 25 in Wilp Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0380

Fluitenkruid 20 in Klarenbeek Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0240

H.W. Iordensweg 85 in Wilp Bouwen paardenstal Vergunning verleend SXO-2020-0230

Maarten Tromplaan 57 in Twello Legaliseren schutting Vergunning verleend SXO-2020-0164

Middendijk 70A in Nijbroek Bouwen berging Vergunning verleend SXO-2020-0208

Parkelerweg 26 in Twello Plaatsen schutting 
(wijzigingsaanvraag op SXO-2018-0706)

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0385

Polveensweg 27 in Klarenbeek Bouwen woning en schuur Vergunning verleend SXO-2020-0308

Rijksstraatweg 209 in Teuge Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0381

Rozendaalseweg 8 in Terwolde Aanleggen in-/uitrit Aanvraag ontvangen SXO-2020-0376

van der Duyn van Maesdamstraat 9 in Twello Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0253

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

Aanvraag ontvangen SXO-2020-0379

Sloopmelding

Grotenhuisweg 55 in Wilp Saneren asbesthoudende dakbeplating en voerbakken Melding ontvangen SXO-2020-0373

Broekstraat 40 in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudend dak van schuur Melding ontvangen SXO-2020-0377

Noordijkpad 1 in Wilp Verwijderen asbesthoudend dak van schuur Melding ontvangen SXO-2020-0383

H.W. Iordensweg 85 in Wilp Verwijderen asbesthoudende materialen en slopen 
woning en diverse opstallen

Melding ontvangen SXO-2020-0386

Verkeersbesluit

Kruispunt Broekstraat/Henkenburgweg in Klarenbeek Wijziging verkeerssituatie Besluit genomen Z-20-06053_2020-36586



voorstwijzer voorstwijzer
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 
bereikbaar. Bel ons eerst als 
u langs wilt komen, zodat we 
een afspraak kunnen maken. 
Wij vragen u dan rekening te 
houden met de landelijke hy-
giënemaatregelen. Voor uw ei-
gen gezondheid en die van onze 
medewerkers. Heeft u klachten 
als verkoudheid, hoesten, keel-
pijn of koorts? Zeg dan uw af-
spraak af! Zonder afspraak naar 
het gemeentehuis gaan heeft 
geen zin. De medewerkers mo-
gen 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. 

Frontoffice CJG en 
MNVoorst
De frontoffice in het Kulturhus 
is nu gesloten. De collega’s van 
het Maatschappelijk Netwerk 
Voorst (MNVoorst) en het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
werken sinds 23 maart vanuit 
het gemeentehuis aan de Hiet-
weideweg 20. Zo houden we één 
locatie draaiend en houden we 
onze dienstverlening op peil. 
Heeft u een vraag aan de ge-
meente, 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  ■

Parkeren bij gemeentehuis

Heeft u een afspraak gemaakt en 
komt u met de auto naar het ge-
meentehuis? Maak dan gebruik 
van de parkeerruimte bij het ge-
meentehuis die voor bezoekers 
gereserveerd is. Dit zijn de par-
keerruimte dicht bij het gebouw 

aan de achterzijde, en de par-
keerruimte aan de zijkant van het 
gebouw. Deze parkeermogelijk-
heden staan met borden aange-
geven. Het is niet toegestaan om 
uw auto bij aangrenzende bedrij-
ven te parkeren.  ■

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

Onderhoudswerkzaamheden gemeentelijke wegen

In de periode half juni tot en met 
half september gaat Rusch Asfalt 
B.V. in opdracht van de gemeente 
Voorst onderhoudswerkzaamhe-
den uitvoeren aan asfaltwegen. 
De volgende werkzaamheden 
worden uitgevoerd

Vervangen/aanbrengen 
nieuwe deklaag
■ Beelelaan Voorst
■ Broekstraat Klarenbeek
  (Hoofdweg-/spoorlijn)
■ Burg. v.d. Feltzweg Twel-

lo (Holthuizerstraat-Derk 
Brouwerstraat)

■ de Zanden Teuge (Oude 
Wezeveldseweg-Zandenallee)

■ Doornweerdstraat Twello 
(Verdistraat-Twellosebeek)

■ Gravenstraat Voorst (Kruis-
bosweg-perceel 23 en spoor-
lijn-perceel 14)

■ Hezeweg Voorst
 (spoorlijn-Beekzichtweg)
■ Kleine Enkweg Voorst
■ Lochemsestraat de Vecht 

(komgrens-Zandenallee)

■ Nijenbeekseweg Voorst (dijk-
overgang bomendijk)

■ Noord Emperweg Voorst 
(spoorlijn-Leusvelderweg)

■ Oude Apeldoornseweg Wilp 
(Zutphenseweg-perceel 2) 

■ Noordijkpad Twello/Wilp
■ Voorderpad Twello/Wilp`
■ Watergatstraat Voorst 
 (Appenseweg-Bekenstraat)
■ Zandenallee Teuge Lochem-

sestraat-perceel 10)

Vervangen/aanbrengen 
nieuwe deklaag en  
grasbetonstenen
■ Hallseweg Klarenbeek
■ Tuinstraat Voorst (Enkweg – 

nieuw asfalt)

Aanbrengen slijtlagen
■ Bloemenksweg Voorst
■ Achterhoekseweg Wilp-Ach-

terhoek (Leemsteeg-perceel 3)

Vervangen asfaltverharding 
door elementverharding
■ Jachtlustweg Twello

Vervangen asfaltverharding 
door betonverharding
■ Kerkepad Nijbroek

De werkzaamheden worden per 
weg/traject uitgevoerd. De de-
finitieve planning is nu nog niet 
bekend. De aannemer informeert 
de aanwonenden, bedrijven en 
belanghebbenden minimaal vijf 
dagen van tevoren schriftelijk 
over het afsluiten van de weg. 
De wegen blijven voor aanwo-
nenden, bedrijven en aangren-
zende percelen zoveel als mo-
gelijk bereikbaar. 
De werkzaamheden brengen 
enige overlast met zich mee. Ui-
teraard proberen we de overlast 
zoveel mogelijk te beperken. 

Vragen?
Heeft u voorafgaand aan de 
werkzaamheden nog vragen? 
Neem gerust contact op met de 
contactpersoon van de aanne-
mer, Freek te Boekhorst: 
info@ruschasfalt.nl  ■

Collectieve inkoopactie zonnepanelen 

Vanaf 1 juli gaat de succesvolle 
zonnepanelenactie weer van start. 
Gemeente Voorst organiseert 
samen met energiecoöperatie 
EnergieRijk Voorst, de Teugse 
zonspecialist en installatiebe-
drijf Eco Synergy een collectieve 
inkoopactie voor compleet geïn-
stalleerde zonnestroomsystemen. 

Duurzaam en besparen
Zonne-energie is een oneindige 
bron van groene stroom. Daarmee 
levert zonne-energie een belang-
rijke bijdrage aan de duurzame 
energievoorziening van Neder-
land. Zonnepanelen op eigen dak 
is ook goed voor uw portemon-
nee. De investering verdient u 
in circa 7 jaar terug. En daarna 
heeft u nog 20 jaar gratis groene 
stroom van eigen dak. 

De voordelen
■ Lokaal: Eco Synergy is een lo-

kaal opererend bedrijf. Lokaal 
werken bespaart een enorme 
hoeveelheid CO2 uitstoot. En 
de lokale economie wordt ge-
stimuleerd in deze uitzonder-
lijke tijden.

■ Duurzaam: Bij de selectie van 
de leveranciers en de gebruik-
te materialen kijkt Eco Synergy 
naast de betrouwbaarheid en 

kwaliteit, ook naar de duur-
zaamheid van de producten.

■ Goede kwaliteit voor een 
scherpe prijs. De installateur 
kan zijn werk slimmer plan-
nen en uitvoeren. Dat komt 
doordat met de collectieve 
actie zonnepanelen op veel 
woningen in onze gemeente 
geïnstalleerd worden. U krijgt 
daardoor een extra korting van 
5% op de al scherpe prijzen 
van Eco Synergie. In deze actie 
kiezen we voor A-kwaliteit pa-
nelen en omvormers. Hiermee 
krijgen we een hoge opbrengst 
voor een scherpe eerlijke prijs. 

■ Maatwerk: Iedere woning is 
anders. Daarom krijgt u na 
een bezoek van de installateur 
altijd een persoonlijke en vrij-
blijvende offerte. Deze is op 
maat gemaakt voor uw woning 
en uw wensen. 

Hoe werkt het?
Meedoen met deze collectieve 
actie? De actie start op 1 juli. U 
kunt zich via energierijkvoorst.nl 
nu alvast aanmelden. Als u zich 
heeft aangemeld, komt een des-
kundige zonadviseur bij u thuis. 
Hij adviseert u over de geschikt-
heid van uw dak, het aantal pa-

nelen, en welke techniek in uw 
situatie het beste past. Na het 
bezoek aan huis ontvangt u een 
vrijblijvende offerte. Op energie-
rijkvoorst.nl vindt u extra infor-
matie en indicatieve prijzen voor 
de zonnepanelen.
  
BTW terugvragen en 
duurzaamheidslening
Als u als particulier zonnepane-
len koopt dan kunt u de btw op 
aanschaf en installatie terugvra-
gen van de Belastingdienst. Dat 
is een extra korting van 21%. De 
gemeente Voorst stimuleert het 
nemen van duurzame maatre-
gelen en biedt daarom de duur-
zaamheidslening aan. Dit is een 
lening waarmee u tegen gunstige 
voorwaarden energiebesparende 
maatregelen in en aan uw woning 
financiert. 
Kijk op voorst.nl/duurzaamheid 
voor meer informatie.  ■



voorstwijzer

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

■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■ 0571 - 27 99 11 / 14 0571 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl

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. 

De Frontoffice MNVoorst en CJG Voorst, 
tijdelijk in het gemeentehuis 
(Hietweideweg 20, Twello), 
is alleen op afspraak geopend.

Tijdelijke locatie 2:
Sociaal domein 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW  TWELLO 
0571-74 51 11

Kom alleen naar de markt, doe gericht uw boodschappen
Voorzorgsmaatregelen weekmarkt in Twello 

Net als voor de supermarkt geldt ook 
voor het bezoeken van de wekelijkse 
markt: kom zoveel mogelijk alleen. Dit 

is in het belang van uw eigen gezond-
heid en van die van uw medemens. De 
inloopkraam van de firma van Laar 
met groenten en fruit is voorlopig 
alleen voor individuele klanten (dus 
zonder gezelschap) toegankelijk. 
Verder is de markt in Twello nog 
steeds eenrichtingsverkeer. Er hangen 
bordjes bij de ingangen om de wan-
delrichting aan te geven. Dit is altijd 
met de klok mee. Op deze manier is 
het gemakkelijker om een veilige af-
stand van elkaar te houden. 
Een andere maatregel is het sluiten 
van het openbaar toilet bij de markt 

voor publiek. 
Hiernaast gelden de bekende 
maatregelen:

■ Betaal zoveel mogelijk contactloos 
(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  ■

In de zomervakantie naar het buitenland 

Gaat u komende zomervakantie 
naar het buitenland? Check dan 
de geldigheid van uw reisdocu-
menten. Binnen Europa is een 
geldige identiteitskaart meestal 
voldoende. Buiten Europa heeft u 
een paspoort nodig. 

Maak telefonisch een af-
spraak voor uw aanvraag
Om u in de gelegenheid te stellen 

uw reisdocument aan te vragen 
hebben wij tijdelijk onze ope-
ningstijden verruimd. U kunt nu 
ook een telefonische afspraak 
maken om op woensdag 24 juni, 
1 juli, 8 juli en 15 juli tussen 
14.00 en 16.30 een paspoort of 
identiteitskaart aan te vragen. Let 
wel: dit is alleen mogelijk als u 
vooraf hiervoor een telefonische 
afspraak heeft gemaakt. Bel voor 

het plannen van uw afspraak 
0571- 27 99 11.

Meer informatie 
Op voorst.nl staat onder ‘Paspoort 
en ID’ meer informatie over wat u 
nodig heeft bij de aanvraag van 
een reisdocument. Zoals de eisen 
voor de pasfoto en de toestem-
mingsverklaring reisdocument 
voor kinderen.  ■

Op 12 juni is er voor het eerst sinds de invoering van de Corona-
maatregelen weer grof vuil opgehaald. Er was grote belangstelling 
voor deze eerste grof vuilinzameling na de tijdelijke stop, ruim 70 
aanmeldingen. De inzameling is uitgevoerd door Circulus-Berkel. 

Vrijdag 3 juli weer grof vuil en grof groen inzameling
Op vrijdag 3 juli is er weer een grof vuil en grof groen inzameling 
in de gemeente Voorst. En daarna weer elke vier weken. 

Aanmelden
Wilt u dat het grof vuil of grof groen bij u opgehaald wordt? Meldt 
u dan uiterlijk 2 juli om 9.30 uur aan. Kijk op voorst.nl en zoek 
op ‘grof vuil’. Het is eventueel ook mogelijk om uw aanmelding 
persoonlijk, na telefonische afspraak, bij de gemeentebalie te doen 
en te betalen. Maak hiervoor wel eerst een telefonische afspraak. 
Alleen vooraf aangemeld afval wordt meegenomen. De kosten 
voor grof vuil zijn € 15 per m3. De kosten voor grof groen zijn  
€ 12,50 per m3.

Andere mogelijkheden
■ Herbruikbare spullen kunt u gratis laten ophalen door De Kring-

loop Twello (0571-26 01 83). Ook matrassen zonder vlekken. 
In de afgelopen periode was De Kringloop extra kritisch in het 
accepteren van spullen. Dit was noodzakelijk vanwege het grote 
aanbod en de geringe verkoop. Ondertussen is alles weer wat 
meer als vanouds.

■ Alle apparaten met een stekker (zowel werkend als defect) 
worden gratis opgehaald door De Kringloop. 

■ U kunt afval ook zelf wegbrengen naar een van de recycle-
pleinen van Circulus Berkel. U heeft hiervoor geen milieupas 
nodig. Wel kan om uw legitimatie worden gevraagd. Sommige 
afvalstromen zijn gratis: bijvoorbeeld hard plastic (zoals tuin-
stoelen), metaal, piepschuim en elektrische apparaten. Kijk op: 
circulus-berkel.nl/voorst/afvalstromen/.

Meer info: 
voorst.nl/afval-duurzaamheid-milieu/afval/grofvuil-en-grofgroen 

afvalinformatie


