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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Ronde-tafelgesprekken 
maandag 30 november om 19.30 uur 
(let op: tijdelijk alleen digitaal!)

Maandag 30 november 2020 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafel gesprekken. 
In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde 
onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voor-
bereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op 14 december 
2020 vanaf 19.30 uur.  Alle gesprekken kunt u via voorst.raadsinformatie.nl live 
volgen (beeld + geluid). Klik hiervoor in de kalender op de ronde-tafelgesprekken 
van 30 november. Daarna klikt u op de knop ‘live’.

Deelnemen
U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over 
een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan uiterlijk vrijdag  
27 november 12.00 uur een e-mail naar raad@voorst.nl, maar liever eerder. De 
griffie neemt daarna contact met u op.
U kunt, als u dat liever doet, ook schriftelijk reageren op geagendeerde onderwerpen. 
Ook dan stuurt u een e-mail naar raad@voorst.nl 

Agenda
Maandag 30 november 19.30 uur 

1. Plan van aanpak nieuwe Wet inburgering, inkoopstrategie inburgering en  
actieplan statushouders 
De invoering van de nieuwe Wet inburgering vraagt om de nodige voorbereidingen. 
De gemeente Voorst heeft een plan van aanpak en een inkoopstrategie opgesteld, 
zodat alle nieuwkomers vanaf 1 juli 2021 een passend traject kunnen doorlopen. 
Samen met andere gemeenten koopt de gemeente Voorst het taalonderwijs in. De 
overige onderdelen van de inburgering worden zoveel mogelijk bij lokale partners 
ingekocht en/of uitgevoerd.   

Agendapunten 2 tot en met 6
Jaarlijks stelt de gemeenteraad verordeningen vast, als deze gewijzigd moeten 
worden. Onderstaande verordeningen zijn allemaal (beperkt) tekstueel aangepast 
en de tarieven zijn geïndexeerd:
2. Legesverordening Voorst 2021 met Tarieventabel 2021 
3. Verordening reinigingsheffingen Voorst 2021 
4. Verordening rioolheffing Voorst 2021 
5. Verordening toeristenbelasting Voorst 2021 
6. Verordening onroerendezaakbelastingen Voorst 2021 

7. Wijziging Algemene plaatselijke verordening 2019 (2e wijziging)
Het college stelt voor om de Algemene plaatselijke Verordening op 3 punten aan te 
passen. Vanuit de politieregio kwam het verzoek om een nieuw artikel op te nemen, 
waarin een verbod op het hinderlijk gebruik van lachgas staat. Het artikel over de 
uitwegvergunning wijzigt zodanig, dat ook voor het hebben van een uitweg een 
vergunning nodig is. Tot slot zijn er wat technische aanpassingen, zodat verwijzing 
in de artikelen naar wetten juist is en er duidelijker taal gebruikt wordt.

8. PlusOV; voortgang/diversen [voorhangprocedure over verdeelsystematiek/
gewijzigde begroting]
Het college informeert de raad over diverse onderwerpen over de vervoerscentrale 
PlusOV en geeft formeel de gelegenheid om eventueel een zienswijze kenbaar te 
maken op de verdeelsystematiek/de gewijzigde begroting 2020 van PlusOV (een 
zogenaamde ‘voorhangprocedure’). 

9. Beantwoording schriftelijke vragen van Gemeente Belangen over bevoegdheden 
van gemeenschappelijke regelingen
De fractie van Gemeente Belangen heeft schriftelijke vragen gesteld over de rege-
ling van bevoegdheden in de verschillende gemeenschappelijke regelingen tot het 
oprichten van, of deelnemen aan, een rechtspersoon. Met deze raadsmededeling 
beantwoordt het college de vragen.

Informatie
Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten 
kunt u inzien op voorst.raadsinformatie.nl en in de (gratis) app 
Politiek Archief (voor tablets). Als u met uw smartphone of tablet-
computer de QR-code scant komt u direct bij de vergaderstukken. 
U kunt de ronde-tafelgesprekken live volgen (beeld+geluid) via 
voorst.raadsinformatie.nl als u daarna op de knop ‘live’ klikt.

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. U kunt via voorst.raadsinformatie.nl de digitale vergaderingen live volgen 
(beeld + geluid). Via de kalender kiest u de vergadering van uw keuze. Daarna klikt 
u op de knop ‘live’.
▪ maandag 30 november 19.30 uur ronde-tafelgesprekken (digitaal)
▪ maandag 14 december 19.30 uur raadsvergadering (digitaal)

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.

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 op overheid.nl 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 16 november 2020 tot en met 
vrijdag 20 november 2020.

Bekendmakingen

Week 48: 25-11-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

van Ghentstraat 5 in Twello Bakken oliebollen voor winkel van 1 november 2020 
t/m 2 januari 2021

Vergunning verleend BW-2020-0146

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Kadernota sociaal domein 2020-2024 gemeente 
Voorst

Vastgesteld Z-20-08550_2020-69567

Gemeente Voorst Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Noord- 
en Oost-Gelderland 6 november 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-68741

Omgevingsvergunning

Avervoordseweg 18 in Terwolde Terugkappen 5 wilgen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0738

Basseltlaan 20 in Twello Intern verbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0743

Beethovenlaan 25 in Twello Aanleggen in-/uitrit Aanvraag ontvangen SXO-2020-0739

Beethovenlaan 47 in Twello Aanleggen in-/uitrit Aanvraag ontvangen SXO-2020-0729

Blankematerweg 3 in Nijbroek Herbouwen stal Aanvraag ontvangen SXO-2020-0736

Broodakker 39 in Twello Plaatsen erker en dakkapellen Vergunning verleend SXO-2020-0610

Deventerweg 44 in Voorst Plaatsen grondgebonden zonnepanelen Vergunning verleend SXO-2020-0455

Fokkerstraat ong. K13/F2 in Teuge Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0741

Fokkerstraat ong. K14/F2 in Teuge Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0740

Ganzeboomsland 28 en 30 in Twello Bouwen 2 woningen Vergunning verleend SXO-2020-0607

Ganzeboomsland 32 en 34 in Twello Bouwen 2 woningen Vergunning verleend SXO-2020-0606

Goeman Borgesiusstraat 8 in Twello Plaatsen erker Aanvraag ontvangen SXO-2020-0749

Grotenhuisweg 40 in Wilp Realiseren poort Vergunning verleend SXO-2020-0626

Hoofdweg 69 in Klarenbeek Verhuizen bloemenwinkel van Hoofdweg 82 naar 
Hoofdweg 69

Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0548

Klokkenkampsweg 35 in Twello Plaatsen dakkapel zijdakvlak Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0638

Meester Zwiersweg 4 in Twello Plaatsen bijenstal Vergunning verleend SXO-2020-0460

Molenallee 30 in Wilp Plaatsen dakkapel Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0555

Molenweg in Klarenbeek Kappen eik Vergunning verleend SXO-2020-0719

Nabij Zwarte Kolkstraat 104 in Wilp-Achterhoek Aanleggen jeu-de-boulesbaan Aanvraag ontvangen SXO-2020-0742

Park van Teuge Kavel 27 fase 2 in Teuge Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0753

Park van Teuge Kavel 28 fase 2 in Teuge Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0751

Piet Heinstraat t.h.v. nr. 25 in Twello Kappen esdoorn Aanvraag ontvangen SXO-2020-0732

Plan De Schaker Oost II (kad. TLO B 9658 en TLO B 
9659) in Twello

Aanleggen 2 inritten Vergunning verleend SXO-2020-0604

Quabbenburgerweg 2 in Twello Plaatsen zonnepanelen Vergunning van rechtswege 
verleend

SXO-2020-0492

Quabbenburgerweg in Terwolde Kappen beuk Vergunning verleend SXO-2020-0714

Rijksstraatweg 57 in Voorst Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0745

Rijksstraatweg 89 in Wilp Kappen Amerikaanse eik Vergunning verleend SXO-2020-0636

Rijksweg A1 De Paal 931 in Wilp Uitbreiden shop tankstation ‘De Vundelaar’ Aanvraag ontvangen SXO-2020-0750

Rozendaalseweg 12, 12A, 12B in Terwolde Uitbreiden stal Ontwerpvergunning SXO-2020-0136

Troelstralaan, Oude Veldjes, Molenveld, Jupiter, 
Holthuis, Heemskerkstraat en Burg. Crommelinstraat 
in Twello

Kappen diverse bomen Vergunning verleend SXO-2020-0718

Vaassenseweg 30A in Nijbroek Kappen esdoorn Vergunning verleend SXO-2020-0673

van Hogendorpstraat 38 in Twello Realiseren entree Aanvraag ontvangen SXO-2020-0737

Veenhuisweg 61 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0588

Veenhuisweg 61A in Twello Bouwen linkerhelft twee-onder-een-kapwoning Vergunning verleend SXO-2020-0622

Wilhelminaweg 4 in Voorst Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0657

Wilpsedijk 6-8 in Wilp Kappen diverse bomen Vergunning deels verleend SXO-2020-0406



voorstwijzer voorstwijzer

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 
mogelijk is om een inspraak-
reactie, zienswijze, bezwaar-
schrift 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? Kijk dan 
op overheid.nl  
LET OP: door een landelijke storing 
in de app 'Over uw buurt' komen 

niet alle berichten via deze app 
goed door. Daarom adviseren wij 
u om voorlopig geen gebruik te 
maken van de app 'Over uw buurt'.

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-
mailservice. 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, pro-
vincies en waterschappen via over-
heid.nl publiceren. U stelt het type 
bericht in en van welke organisatie 
u deze berichten wilt ontvangen. 

Daarbij is het ook mogelijk een af-
stand ten opzichte van uw adres 
aan te geven. U krijgt dan bericht 
over de actuele locatiegebonden 
bekendmakingen/publicaties bin-
nen 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) 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 tijdelijk 
niet bij aanwezig zijn. Een tele-
fonische toelichting geven mag 
natuurlijk wel.

Houd er als derde belang-
hebbende rekening mee dat 
een ingediend bouwplan al 
behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Sloopmelding

Blankematerweg 3 in Nijbroek Slopen werktuigenberging en verwijderen as-
besthoudend dak schuur

Melding ontvangen SXO-2020-0735

Boevenbrinkstraat 3A in Terwolde Verwijderen asbesthoudend dak en slopen schuur Melding ontvangen SXO-2020-0747

Mozartstraat 87 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit woning 
en schuur

Melding ontvangen SXO-2020-0752

Zonnenbergstraat 11 in Wilp Verwijderen asbesthoudend dak schuur Melding ontvangen SXO-2020-0734

Wilpse kerk kleurt oranje voor ‘Orange the 
World’

Wereldwijd krijgt één op de drie 
vrouwen te maken met geweld. In 
Nederland is dat zelfs 45% van de 
vrouwen en meisjes. Toch maakt 
maar 10% hiervan melding. Om 
dit taboe te doorbreken start van-
daag, op de Internationale Dag 
tegen Geweld tegen Vrouwen, 
de VN-campagne ‘Orange the 
World’. 

Vandaag worden wereldwijd al-
lerlei bouwwerken oranje verlicht. 
Meer dan honderd landen doen 
hieraan mee. Ook de gemeente 
Voorst steunt dit belangrijke 
initiatief. Daarom wordt van-
avond bij zonsondergang (rond 
vijf uur) de dorpskerk van Wilp 
oranje verlicht. Hiermee vragen 
we aandacht voor de positie van 
vrouwen wereldwijd.

Aandacht voor elkaar
Het thema van ‘Orange the World’ 
is dit jaar ‘Iedereen moet geweld 
kunnen melden, altijd’. Er zijn in 
Nederland al veel manieren om 
geweld te melden. Maar toch blijft 
er voor veel vrouwen en meisjes 
een taboe op rusten. Slechts 10% 
van de vrouwen die met geweld 
te maken krijgen, meldt dit. Nu 
we allemaal vanwege de coro-
namaatregelen meer thuis zijn, 
is het extra belangrijk om goed 
op elkaar te letten. Geweld ach-
ter de voordeur is namelijk ook 

voor hulpverleners lastig te zien. 
Daarom roepen we al onze in-
woners nogmaals op om in deze 
vreemde tijden extra aandacht 
voor elkaar te hebben. 

Veilig Thuis 
Als inwoner van de gemeente 
Voorst kunt u dag en nacht (ver-
moedens van) huiselijk geweld 
melden via het gratis telefoon-
nummer van Veilig Thuis Noord 
Oost Gelderland: 0800-2000 
(ook anoniem). Om hier extra 
aandacht voor te vragen, is af-
gelopen zondag door de sorop-
timistclub Zutphen op verschil-
lende plekken in onze gemeente 
met (milieuvriendelijke) kalkverf 
opvallende oranje stoepgraffiti 
aangebracht met dit telefoon-
nummer. Zij doen dit in plaatsen 
door heel Nederland. 

Bij Veilig Thuis werkt een team 
van specialisten samen met 
gemeenten (waaronder de ge-
meente Voorst), de politie, het 
openbaar ministerie en andere 
hulpverleningsorganisaties. Uw 
melding komt dus bij de juiste 
mensen terecht. Bel ook gerust 
naar Veilig Thuis als u een ver-
moeden heeft van geweld of (kin-
der-) mishandeling, de hulplijn 
is ook voor omstanders bedoeld. 
Praten is altijd de eerste stap naar 
een oplossing. ■

De volgende stap in de Voorster Energie Strategie (VES)

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Het was even stil rondom de 
Voorster Energie Strategie. Maar 
dat betekent niet dat we stil heb-
ben gezeten! We waren achter 
de schermen druk bezig met het 
voorbereiden van een nieuwe 
ronde participatiemomenten. 
Want: we hebben uw inspraak 
weer hard nodig. 

Hoe zat het ook alweer?
Vanuit de Rijksoverheid hebben 
alle regio’s de opdracht gekre-
gen een plan te maken om bij te 
dragen aan de klimaatdoelstel-
lingen. In dit plan staat hoeveel 

energie er per regio kan worden 
opgewekt. Een regio is in dit ge-
val niet alleen een verzameling 
gemeentes. Ook de provincie, het 
waterschap en de netbeheerder 
sluiten aan. Samen hebben zij 
een eerste concept van de Regi-
onale Energie Strategie gemaakt. 
Hierin staat hoeveel energie zij 
denken op te kunnen wekken. Dit 
heet het bod. Het is nu aan ons 
om weer te kijken wat we lokaal 
kunnen doen. Lokaal is namelijk 
leidend. 

Wat wordt er gevraagd?
Zoals gezegd, lokaal is leidend. 
Daarom kijken we graag samen 
met u naar hoe we energie kun-
nen besparen en energie kunnen 
opwekken. Uit eerdere gespreks-
rondes werd duidelijk dat we in 
Voorst vooral willen inzetten op 
zonne-energie. Er is geen voor-
keur voor windenergie. Deze 
informatie verwerkten we in de 
Voorster Energie Strategie. Kijk 
ook op voorst.nl/ves voor meer 
informatie.  

Maar hiermee zijn we er nog niet. 
Nu kunnen we per dorp kijken 
naar de opgave die er ligt. Elke 
dorpskern is anders en biedt an-
dere mogelijkheden. Misschien 
heeft u zelf wel ideeën hierover. 
We horen het graag. Om dit zo 
gemakkelijk mogelijk te maken, 
lanceren we binnenkort de Digi-
tale Inloopruimte. 

Digitale Inloopruimte
Op deze speciale website kunt u 
alle informatie vinden die u nodig 
heeft. U kunt zich er inschrijven 
voor informatie of inspraakavon-
den, filmpjes bekijken en vragen 
stellen. Wij zorgen er dan ver-
volgens voor dat uw mening en 
ideeën meegenomen worden naar 
de overleggen over de Regionale 
Energie Strategie (RES 1.0). 

Hou dus het Voorster Nieuws en 
onze sociale media in de gaten 
voor de lancering van de Digitale 
Inloopruimte en geef uw mening. 
Zo werken we samen aan een 
energieneutraal Voorst!   ■

Landelijke storing in app ‘Over uw buurt’

Door een landelijke storing in de 
app ‘Over uw buurt’ komen niet 
alle berichten via deze app goed 
door. Daarom adviseren we om 
voorlopig geen gebruik te maken 

van de app ‘Over uw buurt’. Maak 
hiervoor in de plaats gebruik van 
de e-mailservice van overheid.nl 
door u aan te melden op: 
overuwbuurt.overheid.nl. U ont-

vangt dan dagelijks per e-mail een 
overzicht van besluiten en andere 
berichten die onder meer gemeen-
ten, provincies en waterschappen 
via overheid.nl publiceren.  ■

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
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 ab-
soluut noodzakelijk dat u in per-
soon langskomt om een product 
aan te vragen? Maak dan eerst on-
line op voorst.nl of telefonisch 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 me-
dewerkers u dan niet mogen hel-
pen. De frontoffice is telefonisch 
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  ■

Tips voor een warm huis in de winter

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Het wordt weer kouder buiten, 
daarom zijn we vaker binnen om 
warm te blijven. Dit is ook merk-
baar aan de energierekening die 
omhoog springt. Tocht, slechte 
ventilatie of haperende cv-ketels 
zijn ongemakken die u in de win-
ter wilt vermijden. Met deze tips 
houdt u uw huis warm en doet 
u het milieu én uzelf een groot 
plezier. 

Kleine verandering, groot 
verschil
Met een paar kleine aanpassingen 
kunt al veel energie besparen. De 
energiecoaches van Energierijk 
Voorst helpen inwoners geheel 
vrijblijvend en gratis met informa-
tie over de energiebesparingsmo-
gelijkheden in uw eigen woning. 
Energie besparen lijkt misschien 
ingewikkeld, maar dat hoeft he-
lemaal niet zo te zijn. Eenvoudige 

maatregelen en bewuster gedrag 
leiden al tot een aanzienlijke be-
sparing. Wie wil er nu niet een la-
gere energierekening? Maak snel 
een afspraak energierijkvoorst.nl/
gratis-afspraak 

Tochtstrips plaatsen
Tocht in huis zorgt voor een ho-
ger energieverbruik. Het voelt 
namelijk kouder aan. De kans is 
daarom groot dat u bij winterse 
temperaturen de verwarming een 
graadje hoger zet. De cv-ketel 
moet daardoor harder stoken ter-
wijl deze warmte weer verloren 
gaat. Begin met het checken van 
kieren en naden bij uw kozijnen 
en deuren. Een tochtstrip helpt te-
gen kieren, en naden kunt u op-
vullen. Heeft u de Groene Bon nog 
thuis liggen? Lever deze dan snel 
in bij de lokale bouwmarkt (Hubo 
in Twello of Wildkamp in Terwol-
de) voor tochtstrips, isolatiefolie, 
waterbesparende douchekop of 
LED-verlichting. Inleveren is nog 
mogelijk tot uiterlijk 30 november.

Is uw huis goed geïsoleerd? 
Een goed geïsoleerd huis is com-
fortabel warm en energiezuinig. 
Samen met Energierijk Voorst en 
het Regionaal Energieloket heb-
ben we deze winter een zeer voor-
delige inkoopactie georganiseerd 
voor u en uw buren. Hiermee hel-

pen wij u met vloer-, bodem- en/
of spouwisolatie. Ook isolerend 
glas is onderdeel van deze actie. 
Wij worden daarbij ondersteund 
door het Regionaal Energieloket. 
Kijk op regionaalenergieloket.nl/
voorst voor meer informatie en 
aanmelden.

Verwarmen zonder 
verspillen
Heeft u ook een radiator in de 
badkamer die gloeiend heet wordt, 
terwijl de radiator beneden in de 
woonkamer of in andere ruimtes 
lauw blijft? Duurt het ‘s ochtends 
lang voordat de woonkamer op 
temperatuur is? Met een aantal 
eenvoudige aanpassingen aan de 
cv-installatie wordt dit opgelost. 
De kosten hiervoor zijn rond de 
€105 en €120 per radiator. In sa-
menwerking met van Niel Instal-
latietechniek in Twello bieden wij 
de eerste 50 aanmeldingen een 
korting van maar liefst € 200. 
Huiseigenaren kunnen zich hier-
voor aanmelden via 
regionaalenergieloket.nl/voorst 

Met deze duurzame tips voor uw 
huis kunt u er deze winter (h)eer-
lijk warmpjes bij zitten! Meer in-
formatie over het verduurzamen 
van uw huis: energierijkvoorst.
nl  en regionaalenergieloket.nl/
voorst   ■
 

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

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 
gebouw aan de achterzijde,

▪ parkeerruimte aan de zijkant 
van het gebouw. 

Als u Jupiter 2  in Twello in-
voert in uw navigatie, dan komt 
u vanzelf bij de parkeerruimte 
van het gemeentehuis uit. Het 
is niet toegestaan om uw auto 
bij aangrenzende bedrijven te 
parkeren.  ■

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 noodzakelijk vanwege de 
landelijke toename in het aan-
tal coronabesmettingen. Volg 
deze oproep in het belang van 
uw eigen gezondheid en die van 
uw medemens.

Eénrichting looproute
Tijdens de vrijdagmarkt in 

Twello moeten bezoekers zich 
nog steeds aan de éénrichting 
looproute houden. Deze loop-
richting staat met bewegwijze-
ring aangegeven. Op deze ma-
nier is het gemakkelijker om 
een veilige afstand van elkaar 
te houden.

Veiligheidsmaatregelen
Daarnaast gelden er nog een 
aantal maatregelen:
▪ Het openbaar toilet is geslo-

ten 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.  ■
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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

Nieuwe website PlusOV

PlusOV heeft vanaf dinsdag 1 de-
cember een nieuwe website: www.
plusov.nl. Het grafisch ontwerp is 
opgefrist en informatie over het 
vervoer van PlusOV is gemakke-
lijker te vinden.

De website is een belangrijk mid-
del voor PlusOV om de reizigers 
te informeren. De oude website 
voldeed niet meer aan de eisen 
van deze tijd. De meeste klanten 
reizen op afroep. Daar was op de 
oude website veel informatie over Foto van Peter Lous

te vinden. Maar voor reizigers die 
meer wilden weten over leerlin-
genvervoer, dagbestedingsvervoer 
en Jeugdwetvervoer was het lasti-
ger om de juiste informatie op de 
website te vinden. Op de nieuwe 
website plusov.nl is het zoeken 
gemakkelijker geworden, ook op 
de mobiele telefoon of tablet. Be-
langrijk nieuws of bijzonderheden 
in het vervoer krijgen klanten di-
rect te zien. Bijvoorbeeld als coro-
namaatregelen worden aangepast 
of bij extreem slecht weer.  ■


