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VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

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

Open Monumentendag 12 september

Afgelopen maart begonnen 
wij, het comité Open Monu-
mentendag Voorst, enthousi-
ast met de organisatie van de 
Open Monumentendag 2020. 
Helaas gooide het coronavi-
rus al gauw roet in het eten. 
Het was lang onduidelijk of de 
Open Monumentendag wel of 
niet door kon gaan. Gelukkig 
kwam in juli het verlossende 
woord: de Open Monumenten-
dag gaat door! 

De Open Monumentendag vindt 
dit jaar plaats op zaterdag 12 
september, van 10.00 uur tot 

17.00 uur. Het programma is 
dit jaar eenvoudiger en klei-
ner dan de voorgaande versies 
van de Open Monumentendag. 
Toch hebben we een gevarieerd 
en leuk programma, met veel 
ruimte voor buitenactiviteiten. 

In de voorgaande jaren lagen, 
voorafgaand aan de Open Mo-
numentendag, op verschillende 
locaties in de gemeente Voorst 
brochures met daarin het pro-
gramma van de Open Monu-
mentendag. In plaats van de 
brochures publiceren we het 
programma nu in een ‘special’ 
in het Voorster Nieuws van 9 
september. Natuurlijk is het pro-
gramma ook te vinden op voorst.
nl/openmonumentendag en op  
openmonumentendag.nl. 

Zet de datum alvast in uw agen-
da en houdt 
voorst.nl/openmonumentendag 
en het Voorster Nieuws van 9 
september in de gaten. Voor 
sommige activiteiten moet u na-
melijk reserveren.  ■

Oproep voor gezinnen:

Doe mee met ‘Junior Energiecoach’

Thuis zo leuk en zo gemakkelijk 
mogelijk energie besparen? Doe 
mee met ‘Junior Energiecoach’, 
een leuk en leerzaam spel voor 
gezinnen om thuis energie te 
besparen. In de gemeente Voorst 
kunnen 50 gezinnen gratis hier-
aan meedoen. 

Met energie kun je lachen
Doel van het Junior Energie-
coachspel is een schoner milieu 
en een vollere portemonnee. 
Deelnemende gezinnen krij-
gen meer inzicht in de moge-
lijkheden om thuis gemakkelijk 
energie te besparen. Het spel 
start op 3 oktober en duurt vijf 
weken. Elke week staat in het 
teken van een andere opdracht. 
Het is een project voor en door 
het hele gezin, waarbij Junior 
Energiecoach gelooft in het kind 

als motor voor energiebespa-
ring. Kinderen (ongeveer 7-12 
jaar) en ouders spelen met Ju-
nior Energiecoach on- en offline 
een spel met leuke, leerzame 
opdrachten, puzzels, experi-
menten en winacties. Kennis 
en bewustwording over energie 
nemen toe. Het motto is: met 
energie kun je lachen!

Lampenjacht
In het spel komen wekelijks 
speciale Junior Energiecoach-
filmpjes van Varkentje Rund 
(bekend van Het Klokhuis) on-
line. Deze gaan vergezeld van 
leuke en geheime opdrachten, 
winacties, interessante weetjes 
en spellen. Wie durft mee op 
lampenjacht of stekkerexpe-
ditie? Kinderen worden echte 
Junior Energiecoaches. 

Gratis meedoen
In de gemeente Voorst kunnen 
50 gezinnen gratis meedoen. Op 
juniorenergiecoach.nl staat meer 
informatie en kunt u zich tot en 
met 27 september 2020 als gezin 
aanmelden. Doe mee, voor een 
schoner milieu en vollere porte-
monnee.  ■

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. Zon-

der afspraak naar het gemeen-
tehuis 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. Verloopt uw 
product binnen twee weken? Of 

is het absoluut noodzakelijk dat 
u in persoon langskomt om een 
product aan te vragen? Maak dan 
eerst telefonisch een afspraak 
met ons. We maken dan ook 
meteen een afspraak met u voor 
het ophalen van het document. 

Frontoffice CJG en MNV
Ook de frontoffice van het Maat-
schappelijk Netwerk Voorst (MN-
Voorst) en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) in het Kul-
turhus is alleen op afspraak ge-
opend. Bel eerst als u langs wilt 
komen. Zonder afspraak naar het 
Kulturhus gaan heeft geen zin, 
omdat de medewerkers u dan 
niet mogen helpen. De fron-
toffice is telefonisch gewoon 
bereikbaar. 

Heeft u een vraag aan de ge-
meente, het CJG of het MNV? Bel 
dan met een van onze nummers. 

Algemeen telefoonnummer ge-
meente Voorst: 0571 27 99 11

Telefoonnummer frontoffice 
MNV: 0571 74 51 11

Telefoonnummer frontoffice CJG: 
0571 74 51 50  ■

Kom alleen naar de markt
Voorzorgsmaatregelen weekmarkt in Twello 

Voor het bezoeken van de we-
kelijkse markt vragen we u om 
zoveel mogelijk alleen te komen. 
Dit is in het belang van uw eigen 
gezondheid en van die van uw 
medemens. 

Verder is de markt in Twello nog 
steeds eenrichtingsverkeer. Er 
hangen bordjes bij de ingangen 
om de wandelrichting aan te ge-
ven. Dit is altijd met de klok mee. 

Op deze manier is het gemakke-
lijker om een veilige afstand van 
elkaar te houden. 

Een andere maatregel is het slui-
ten van het openbaar toilet bij de 
markt voor publiek. 

Hiernaast gelden de bekende 
maatregelen:

▪ Betaal zoveel mogelijk contact-
loos (met pinpas,

 Smartwatch of mobiele 
telefoon)

▪ Ga niet in groepjes bij elkaar 
staan

▪ Eet niets ter plaatse 
▪ Blijf thuis als u verkouden bent, 

koorts hebt of griep hebt
▪ Gebruik papieren zakdoekjes
▪ Nies in uw elleboog

Actuele informatie over de week-
markt: voorst.nl   ■



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 17 augustus 2020 tot en met 
vrijdag 21 augustus 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 35: 26-08-2020

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

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

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

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

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-mail-
service of de app downloaden. 
Met enkele stappen schrijft u zich 
in. U ontvangt dan dagelijks per 
e-mail een overzicht van beslui-
ten en andere berichten die on-
der meer gemeenten, provincies 
en waterschappen via overheid.
nl publiceren. U stelt het type be-
richt in en van welke organisatie 
u deze berichten wilt ontvangen. 
Daarbij is het ook mogelijk een 
afstand ten opzichte van uw adres 
aan te geven. U krijgt dan bericht 

over de actuele locatiegebonden 
bekendmakingen/publicaties 
binnen de door u aangegeven 
afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Door de corona-uitbraak behan-
delen wij bouwplannen zoveel 
mogelijk digitaal. De agenda (met 
daarin de lijst met te behande-
len bouwplannen) maken we op 

voorst.nl bekend.

Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Door de corona-uit-
braak kunt u daar helaas tijde-
lijk niet bij aanwezig zijn. Een 
telefonische toelichting geven 
mag natuurlijk wel.

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

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Jacob van Ruisdaelstraat 1 t/m 11 in Twello Burendag 2020 op 26 september 2020 Melding ontvangen BW-2020-0128

Zwarte Kolkstraat 43 in Wilp Huwelijksfeest op 17 september 2021 van 20-1 uur Vergunning verleend BW-2020-0126

Omgevingsvergunning

Abraham Kuyperstraat 48 in Twello Bouwen garage/schuur en aanleggen in-/uitrit Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0402

Avervoordseweg 24 in Terwolde Uitbreiden en toekomstbestendig maken woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0515

Bonkelaar 22 in Twello Kappen rode beuk Aanvraag ontvangen SXO-2020-0514

Clabanusweg 22A in Klarenbeek Wijzigen dierenbestand Aanvraag buiten behandeling 
gelaten

SXO-2019-0322

Omloop 25 in Twello Aanleggen inrit naast woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0516

Veluwsedijk 37 in Nijbroek Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2020-0392

Sloopmelding

Twelloseweg 45 in Terwolde Verwijderen asbest dakbeschot woning Melding ontvangen SXO-2020-0513

Wet geluidhinder

Bottenhoekseweg 9A in Teuge Nieuwbouw ter vervanging van bestaande woning Ontwerp Z-20-07224_2020-43779

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

Meld uw woning aan bij de Nationale Duurzame Huizen Route

Heeft u ervaring opgedaan met 
het toepassen van duurzame 
maatregelen zoals isolatie, zon-
necollectoren of bijvoorbeeld 

een warmtepomp? Deel dan uw 
kennis en ervaringen en help an-
deren op weg door uw woning 
aan te melden bij de Nationale 

Duurzame Huizen Route. 

De nationale Duurzame 
Huizenroute
De Nationale Duurzame Huizen 
Route is een onafhankelijk plat-
form waar huiseigenaren hun er-
varingen delen met het duurzaam 
maken van hun woning. Hiermee 
inspireren zij anderen bij het ver-
duurzamen van hun woning. Ge-
meente Voorst ondersteunt dit 
initiatief en moedigt inwoners aan 
om hun woning aan te melden als 
voorbeeld.

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Aanmelden 
Wilt u uw duurzame kennis delen 
tijdens de Nationale Duurzame 
Huizen Route? Of het nu gaat om 
HR++ glas, zonnepanelen of de 
installatie van een warmtepomp, 
alle ervaringen zijn welkom. Op 
duurzamehuizenroute.nl/aanmelden 
kunt u uw woning aanmelden. Na 
de aanmelding is het mogelijk om 
uw woning open te stellen voor 
bezoekers op 31 oktober en 7 no-
vember. U kunt dan ook meedoen 
aan de verkiezing van het ‘Duur-
zaamste huis van Nederland’.

Duurzaamste huis van
Nederland
Trotse huiseigenaren in heel 
Nederland kunnen tot 8 sep-
tember deelnemen aan de ver-
kiezing van het Duurzaamste 
huis van Nederland. Een des-
kundige jury kiest per categorie 
een winnaar. De prijscatego-
rieën zijn bepaald op basis van 
bouwjaar en woonoppervlakte. 
De jurywinnaars worden bekend 
gemaakt op het feestelijke (on-
line) verkiezingsevent op 20 no-
vember 2020.  ■
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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

Doe mee met de Boer Bike Bite Toer op 5 en 6 september 

IJsselvallei Boert en Eet Bewust 
organiseert op zaterdag 5 en 
zondag 6 september leuke Boer 
Bike Bite Tours. Op zaterdag 5 
september is er een Boer Bike Bite 
Tour rondje Heerde. En op zon-
dag 6 september is er een Boer 
Bike Bite Tour rondje Twello. 

Zaterdag 5 september 
rondje Heerde
Stap op de fiets en verzamel de 
lekkerste ingrediënten tijdens 
een bezoek aan vier verschillen-
de boerderijen. Zo haalt u onder 
andere groenten bij Tuinderij 
Doorn, aardappels bij de familie 

Bijsterbosch en vlees bij Natuur-
boerderij Villa Bakhuis. Aan het 
einde van de fietsroute staat een 
boerenmaaltijd voor u klaar, ge-
maakt door kok Edith van EETIT. 
Tijdens de fietsroute kunt u re-
cepten en tips verzamelen. Zo 
kunt u thuis nog lekker nagenie-
ten. De start van de fietsroute is 
om 13.30 uur en de boerenmaal-
tijd start om 17.30 uur, beide bij 
Natuurboerderij Villa Bakhuis, IJs-
seldijk 3 in Veessen. Stuur voor 3 
september een e-mail naar 
ijsselvalleiboerteneetbewust@
gmail.com onder vermelding van 
Boer Bike Bite Heerde, het aan-

tal deelnemers en hun namen, 
om u aan te melden. U reser-
veert uw deelname daarna door 
€ 25,- per persoon (inclusief 
fietsroute, rondleidingen op de 
boerderij, twee consumpties en 
de boerenmaaltijd) over te ma-
ken naar NL25RABO0349658900 
van Stichting IJsselvallei Boert en 
Eet Bewust onder vermelding 
van Boer Bike Bite Heerde en 
de namen van de deelnemende 
personen. 

Zondag 6 september 
rondje Twello
Stap op de fiets langs boerde-

rijen in het mooie landschap 
rondom Twello. En proef daar 
originele bites gemaakt met 
producten van de boerde-
rij. Denk bijvoorbeeld aan een 
stukje lekker gekruide porcetta 
(soort Italiaanse ‘rollade’) van 
buikspek van de lokale biolo-
gische varkenshouderij. Tijdens 
uw bezoek aan de boerderij is 
van alles te beleven. Zo neemt u 
een kijkje in de koeienstal, ziet 
u hoe varkens met elkaar spelen 
en fietst u door de boomgaard. 
In verband met het tegengaan 
van het coronavirus wordt er 
met starttijden gewerkt om de 

starttijden van de deelnemers te 
spreiden. De start is tussen 9.30 
uur en 11.00 uur bij Boerderij 
de Elshof, Zwarte  Kolkstraat 22 
in Wilp. De fietsroute is circa 20 
km. 
Deelnemerskosten zijn ter 
plaatse contant te betalen:  
€ 10,- , kinderen onder 12 jaar 
betalen € 5,-. 
Stuur voor 3 september een e-
mail naar 
ijsselvalleiboerteneetbewust@
gmail.com onder vermelding 
van Boer Bike Bite Twello, het 
aantal deelnemers en hun na-
men, om u aan te melden.  ■


