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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Ronde-tafelgesprekken dinsdag 2 juni en 
woensdag 3 juni om 19.30 uur 

Let op: tijdelijk alleen digitaal
Op dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni 2020 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafel-
gesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagen-
deerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter 
voorbereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op maandag 15 
juni 2020 vanaf 10.00 uur.

U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek door u aan te melden via 
raad@voorst.nl. Doe dit uiterlijk vrijdag 29 mei om 17.00 uur, maar liever eerder. 
De griffie neemt daarna contact met u op. U kunt ook schriftelijk reageren op 
geagendeerde onderwerpen. U kunt uw e-mails sturen naar raad@voorst.nl. 

Alle gesprekken kunt u live volgen (beeld + geluid) via de website van de 
gemeenteraad: voorst.raadsinformatie.nl. Scan de QR-codes met u smartphone of tablet-
computer om de agenda en de vergaderstukken online te bekijken

Agenda ronde-tafelgesprekken dinsdag 2 juni

Agenda ronde-tafelgesprekken woensdag 3 juni

De volgende onderwerpen staan op de agenda: 
Dinsdag 2 juni vanaf 19.30 uur 

1. Jaarstukken 2019  gemeente Voorst 
Het college biedt de raad de jaarstukken 2019 ter vaststelling aan. De jaarstukken bestaan 
uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening 2019 sluit met een totaal nadelig 
resultaat van € 1.459.200. Binnen het sociaal domein zijn op onderdelen hogere en op 
andere onderdelen juist lagere lasten dan verwacht. Tegenvallers zijn ook een lagere op-
brengst leges omgevingsvergunningen en een afwaardering van gronden. Een voordeel was 
het resultaat vanuit de grondexploitatie en uit de verkoop van enkele gemeentegronden 
en van een bedrijfsruimte.

2. Aanpassing algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst 
Het proces voor subsidies van bescheiden omvang kan makkelijker, vindt het college. Nu 
moet elke vereniging ieder jaar weer subsidie aanvragen. Het college stelt voor dit proces 
om te draaien. Dus tenzij de vereniging een wijziging meldt, loopt de subsidie door.

3. Regionale transitie voedsel, landbouw en landschap 
Een duurzaam voedsel- en landbouwsysteem zorgt dat we ook in de toekomst fijn kunnen 
wonen, werken en leven in de Cleantech Regio. Dit visiedocument geeft een kader voor 
de regionale samenwerking, de ontwikkeling en uitvoer van projecten. De afzonderlijke 
gemeenten kunnen het gebruiken als basis voor hun lokale visie 
op de transitie voedsel, landbouw en landschap.   

4. Tribuut Belastingsamenwerking: Toekomstplan met begroting 2021-2024 en eerste 
wijziging begroting 2020. 
Het college heeft in principe ingestemd met het Toekomstplan en begroting 2021-2024 en 
met de eerste wijziging van de begroting 2020. Deze plannen kosten Voorst meer dan eerst, 
maar Tribuut legt goed uit waarom dit nodig is, vindt het college. 

5. PlusOV: diverse onderwerpen [voorhangprocedure] 
Het college legt verschillende stukken voor van PlusOV. Op de onderdelen “ontwerpbe-
groting PlusOV 2021-2024” en “nieuwe verdeelsystematiek routegebonden vervoer” kan 
de raad een zienswijze inbrengen bij PlusOV. 

6. Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland: Financiële stukken [voorhangprocedure]
Met deze raadsmededeling informeert het college de gemeenteraad over de kaderbrief 
2021-2024 en de voorlopige jaarstukken 2019. Op 25 juni 2020 stelt het AB de begroting 
2021-2024 vast. De raad mag eerst nog een zienswijze geven.  
 
7. Omgevingsdienst Veluwe IJssel: Ontwerpbegroting 2021 en jaarstukken 2019 
[voorhangprocedure] 
Het college wil een besluit nemen over de ontwerpprogrammabegroting 2021 van de OVIJ. 
Maar eerst mag de raad zijn mening geven. De bijdrage van Voorst aan dit samenwer-

kingsverband stijgt de komende jaren door onder andere loonkosten en materiële kosten. 
De jaarstukken 2019 van de OVIJ zijn ter kennisgeving. 

8. GGD Noord- en Oost-Gelderland: Begroting 2021 en Jaarstukken 2019 [voorhangprocedure]
Onze gemeente neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD-NOG, met 22  
gemeenten in het werkgebied Noord- en Oost-Gelderland (‘van Harderwijk tot Winterswijk’), 
met het hoofdkantoor in Warnsveld. Deze begroting is een uitwerking van de Uitgangs-
puntennota 2021. In de conceptprogrammabegroting 2021 zijn de zienswijzen van de 22 
gemeenten verwerkt.  

9. Regio Stedendriehoek: Begroting 2021 [voorhangprocedure]
Voordat het college definitief een besluit neemt over de begroting krijgt de raad gelegenheid 
zijn mening te geven. Aandachtspunt zijn de kosten voor financieel beheer, communicatie 
en public relations (pr) omdat deze relatief hoog zijn. Verder gaat de regio vol inzetten op 
de uitvoering van de opgaven uit de Agenda Cleantech Regio.

Woensdag 3 juni vanaf 19.30 uur

1. Voortgangsbericht 2020
Het voortgangsbericht zorgt in de eerste helft van het jaar voor tussentijdse informatie 
aan de raad over de actuele ontwikkelingen. Het college ziet aanleiding voor concrete 
bijsturingsvoorstellen van structureel € 461.925 nadelig. Dit komt vooral door een lagere 
verwachte opbrengst leges omgevingsvergunningen (€ 200.000); een lagere dividenduit-
kering van de Bank Nederlandse Gemeenten (€ 186.000) en andere kleinere afwijkingen 
van samen € 75.925 nadelig. In het Voortgangsbericht 2020 gaat het college uitgebreid 
in op de huidige coronacrisis. Over wat dit betekent voor de financiën van de gemeente 
bestaat nog veel onduidelijkheid. 

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 zoeken 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  Daarna klikt u op de knop “live”. 

dinsdag    2 juni 19:30 uur ronde-tafelgesprekken [let op: afwijkende dag]
woensdag    3 juni 19:30 uur ronde-tafelgesprekken [let op: afwijkende dag]
maandag  15 juni 10.00 uur raadsvergadering [let op: afwijkend aanvangstijdstip]
maandag  22 juni 19.30 uur raadsvergadering

De raadsfracties
De contactgegevens zijn: 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 
■  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.



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 18 mei 2020 tot en met vrijdag 
22 mei 2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week 22: 27-05-2020

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

Niet publiceerbaar, bekend bij de gemeente Voorst M. Debets Besluit genomen Z-19-04038_2020-30486

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Bij Dorpsstraat 24 en 26B in Twello Verkopen poffertjes en wafels Vergunning verleend BW-2020-0095

Meermuidenseweg 27 in Twello Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
12-05-20

Z-20-04543_2020-29843

Rijksstraatweg 168 in Teuge Brocante Markt op 13 juni 2020 Vergunning ingetrokken BW-2020-0037

Voordersteeg 13 in Twello Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
12-05-20

Z-20-04611_2020-29851

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Wijzigingsbesluit i.v.m. correcties van 
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio 
Noord- en Oost- Gelderland 11 mei 2020

Vastgesteld Z-20-03266_2020-30622

Milieumelding

Engelenburgstraat 18 in Twello Uitvoeren productieprocessen Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000586

Omgevingsvergunning

Bandijk 27 in Terwolde Kappen boom Vergunning verleend SXO-2020-0222

Broekstraat 25B in Klarenbeek Kappen eikenboom Aanvraag ontvangen SXO-2020-0304

Burgemeester van der Feltzweg 88 in Twello Plaatsen dakkapel Vergunning verleend SXO-2020-0140

Kadijk 8 in Terwolde Dempen sloot Vergunning verleend SXO-2020-0209

Kopermolenweg 14 in Klarenbeek Plaatsen afzuiginstallatie Vergunning verleend SXO-2020-0185

Maarten Tromplaan 57 in Twello Legaliseren schutting Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0164

Parmentierstraat en Fokkerstraat in Teuge Kappen 6 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0248

Rijksstraatweg 101 in Twello Kappen 3 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2020-0303

Rijksstraatweg 42 in Twello Kappen kastanjeboom Vergunning verleend SXO-2020-0259

Sloopmelding

Doornweerdstraat 5 in Twello Slopen schuur Melding beoordeeld SXO-2020-0302

Kruisweg 45 in Twello Verwijderen asbesthoudend dakbeschot uit 
woning

Melding ontvangen SXO-2020-0301

Wet geluidhinder

Broekstraat ongenummerd in Klarenbeek Bouw woning Vastgesteld Z-20-03293_2020-30520

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 mo-
gelijk 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 behande-
len wij bouwplannen zoveel moge-
lijk digitaal. 

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

ken wij bekend op www.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.

Nieuwe website GGD: ggdsamengezond.nl

GGD Noord- en Oost-Gelder-
land heeft een nieuwe website: 
ggdsamengezond.nl       . Op deze 
website staat betrouwbare in-
formatie op het gebied van ge-
zondheid. Momenteel is hier veel 
informatie over het coronavirus 
te vinden. Denk aan actuele in-
formatie over (de versoepeling 
van) de coronamaatregelen, 
waar organisaties aan moeten 
denken als zij hun activiteiten 
weer opstarten en veel gestelde 

vragen over bijvoorbeeld testen 
en hygiënerichtlijnen. Bezoekers 
kunnen doorklikken naar onder 
andere relevante protocollen, 
filmpjes en lesmateriaal.
Op ggdsamengezond.nl vinden 
leerkrachten, medewerkers van 
de kinderopvang, gastouder-
opvang en sportverenigingen 
in Gelderland snel de informa-
tie die zij nodig hebben. Maar 
ook ouders en kinderen vinden 
er antwoorden op vragen die zij 

hebben. De website wordt con-
tinu uitgebreid met informatie 
voor bijvoorbeeld verpleeghui-
zen, contactberoepen en horeca.

Coronatest
Op de nieuwe website leest u ook 
wanneer u in aanmerking komt 
voor een coronatest. Bijvoor-
beeld wanneer u klachten heeft 
die duidelijk aan corona gere-
lateerd zijn, zoals hoesten en/
of neusverkouden en/of koorts. 

U leest hier ook dat u wel tot 
een bepaalde doelgroep moet 
behoren. Het gaat dan om me-
dewerkers in de zorg, kinder-
opvang, buitenschoolse opvang, 
gastouderopvang, (speciaal) 
basisonderwijs, groepsver-
voer voor school en kinderop-
vang, maar ook jeugdtrainers, 
mantelzorgers van kwetsbare 
groepen, Wmo-gefinancierde 
huishoudelijke hulp, politie en 
toezichthouders.

Thema’s
De website, die naast GGD 
Noord- en Oost-Gelderland 
ook wordt onderhouden door 
de GGD Gelderland Midden, 
wordt steeds verder uitgebreid 
met actuele thema’s voor di-
verse doelgroepen. Over corona, 
maar ook over andere gezond-
heidsthema’s. Zo wordt het een 
toekomstgerichte website voor 
iedereen die zoekt naar be-
trouwbare informatie.  ■



voorstwijzer voorstwijzer
Kom alleen naar de markt en 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 

Spoel doekjes niet door het toilet

Energieadvies voor Twello

Op 2 juni organiseert de gemeente 
Voorst een informatieavond 
over de Buurtactie Energiezuinig 
Wonen voor bewoners in 
Twello. Met deze actie wil de 
gemeente energiebesparing 
onder de aandacht brengen en 
stimuleren. De actie is opgezet in 
samenwerking met het Regionaal 
Energieloket.

Adviesrapport 
 Afgelopen maand zijn voor 
vijf woningen in Twello een 
uitgebreid adviesrapport voor 
energiebesparing opgesteld 
door de experts van Regionaal 
Energieloket. Dit advies bevat 
onder andere een stappenplan 
naar een aardgasvrije woning. De 
rapporten zijn zo opgesteld dat ze 
te gebruiken zijn voor woningen 
van hetzelfde type en uit dezelfde 
bouwperiode. Daardoor kan de 
verduurzaming van woningen 
in Twello  grootschalig worden 
aangepakt.

Informatiebijeenkomst
Op 2  jun i  om 19 .30 
organiseren de gemeente en 
het Regionaal Energieloket een 
informatiebijeenkomst voor alle 
woningeigenaren in Twello. In 
verband met het Covid-19-virus 
zal deze online plaatsvinden. U 
kunt zich via uw computer, tablet 
of telefoon aanmelden. Een stap 
voor stap uitleg hoe u online 
kunt deelnemen is te vinden 
op regionaalenergieloket.nl na 

het invullen van uw postcode. 
Tijdens de bijeenkomst worden 
de rapporten kort toegelicht 
en kunt u vragen stellen aan 
de gemeente en het Regionaal 
Energieloket.

Gratis downloaden
Vanaf 3 juni kunt u het 
adviesrapport gratis downloaden 
via regionaalenergieloket.nl. U 
kunt zelf kijken op welke woning 
uw woning het meeste lijkt en 
dit rapport gratis downloaden. 
Het Regionaal Energieloket is 
telefonisch en per mail bereikbaar 
om hier aanvullende vragen over 
te stellen. Ook woningeigenaren 
die niet in Twello wonen kunnen 
de rapporten gratis downloaden. 
Let daarbij op het type woning 
en het bouwjaar voor het meest 
geschikte adviesrapport. 

Regionaal Energieloket
Als energieloket van gemeente 
Voors t  he lp t  Reg ionaa l 
Energieloket woningeigenaren 
met het verduurzamen van de 
woning. Door hen te informeren 
over duurzame maatregelen 
voor de woning én collectieve 
projecten te organiseren om 
samen ook daadwerkelijk aan 
de slag te gaan. Het Regionaal 
Energieloket werkt in opdracht 
van gemeente Voorst.  ■
 

Aangepaste dienstverlening
Onze openingstijden zijn anders en we werken alleen op afspraak. 

De openingstijden van het 
gemeentehuis zijn aangepast. 
We zijn alleen op afspraak 
geopend. Dit is nodig om 
verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen. Telefonisch zijn 
we gewoon bereikbaar. 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? Dan 
kunt u telefonisch een afspraak 
maken. U maakt dan ook 
meteen een afspraak voor het 
ophalen van het document. U 
kunt geen afspraak maken voor 
producten die u via onze website 
digitaal kunt aanvragen. Zonder 
afspraak naar het gemeentehuis 

gaan heeft dus geen zin. De 
medewerkers mogen u dan niet 
helpen. 

De frontoffi  ce in het Kulturhus is 
nu gesloten. De collega’s van het 
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
(MNV) en het Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG) werken sinds 23 
maart vanuit het gemeentehuis 
aan de Hietweideweg 20. 
Zo houden we één locatie 
draaiend en houden we onze 
dienstverlening op peil. Heeft u 
een vraag aan de gemeente, het 
CJG of het MNV? Bel dan met een 
van onze nummers. We proberen 
zoveel mogelijk digitaal of 
telefonisch af te handelen. Alleen 
als het echt nodig is, plannen we 
een afspraak voor u in. Wij vragen 
u dan rekening te houden met de 
landelijke hygiënemaatregelen. 
Voor uw eigen gezondheid en 
die van onze medewerkers. Heeft 
u klachten als verkoudheid, 
hoesten, keelpijn of koorts? Zeg 
dan uw afspraak af!
Algemeen telefoonnummer 
gemeente Voorst: 0571 27 99 11
Telefoonnummer frontoffice 
MNV: 0571 74 51 11
Telefoonnummer frontoffi  ce CJG: 
0571 74 51 50

Gemeente, CJG Voorst en 
MNV op maandag 1 juni 
gesloten

Het gemeentehuis, CJG Voorst 
(Centrum voor Jeugd en Gezin) en 
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
(MNV) zijn de gehele dag gesloten op 
Tweede Pinksterdag maandag 1 juni. 

Spoedeisende zaken
Bij spoedeisende zaken in de 
openbare ruimte (zoals een 
gevaarlijke wegverzakking, 
rioolstoring of omgewaaide 
boom) die niet kunnen wachten 
tot de eerstvolgende werkdag, 
belt u de Calamiteitenlijn 0571-
27 37 60 (24 uur per dag). 

Tijdens de feestdagen en buiten 
de openingstijden zijn Veilig 
Thuis en Spoedeisende Zorg 
(voor jeugd) via de gebruikelijke 
telefoonnummers bereikbaar:
Als er sprake is van dreigend 
geweld: politie 112 of Veilig Thuis 
0800 -20 00
Spoedeisende Zorg (voor jeugd) 
0900 – 99 55 599
S p o e d e i s e n d e  h u l p  b i j 
psychiatrische- en psychosociale 
problemen: via dienstdoende 
huisarts(enpost).  ■

belang van uw eigen gezondheid 
en van die van uw medemens. De 
inloopkraam van van de fi rma 
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 wandelrichting aan te 
geven. Dit is altijd met de klok 
mee. Op deze manier is het 
gemakkelijker om een veilige 
afstand 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  mogel i jk 
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 
weekmarkt: voorst.nl   ■

Bibliotheek Twello weer open

De bibliotheek in Twello is weer 
open. Alle voorbereidingen 
zijn getroffen om veilig en 
verantwoord boeken te lenen. 
De afhaalpunten in de kernen 

Voorst en Terwolde blijven 
voorlopig nog wel gesloten.
 
Regels
De bibliotheek heeft een aantal 
regels ingesteld om de veiligheid 
van bezoekers en medewerkers 
te waarborgen. Voorop staat dat 
u alleen welkom bent wanneer u 
zich niet ziek voelt. Kom zoveel 
mogelijk alleen naar de bibliotheek 
en houd uw bibliotheekpas 
gereed. U kunt namelijk alleen 
naar binnen op vertoon van uw 
pas. Bent u een ouder met baby 
of peuter? Dan tellen jullie samen 
als één persoon. Blijf wel samen 
met uw kind! 

Winkelmandje
Daarnaast wordt gevraagd uw 
handen bij binnenkomst te reini-
gen of handschoenen te gebruiken. 
Maak gebruik van een winkelmand-
je. Is er even geen mandje bes-
chikbaar, dan graag even wachten. 
Boeken kunt u zelf inleveren in de 
inleverkast in de b ibliotheek.Toi-
letten, leescafé, internetcafé en 
studie- en werkplekken zijn niet 
toegankelijk. De boeken die worden 
teruggebracht gaan voor de veilig-
heid is drie dagen in ‘quarantaine’, 
voordat ze opnieuw uitgeleend 
worden. De bibliotheek is voorlopig 
op werkdagen geopend van 13.00 
uur tot 17.00 uur  ■

Op dit moment lopen in de ge-
meente veel rioolpompen vast 
door hygiënedoekjes die door 
de toiletten worden gespoeld. 
We snappen dat iedereen in 
deze coronacrisis - meer nog 
dan normaal - aan het poetsen 
is. Hiermee voorkomen we im-
mers nieuwe besmettingen. Bent 
u echter klaar met poetsen, gooi 
uw schoonmaakdoekjes, was-
handjes en keukenpapier dan bij 
uw restafval. Spoel ze niet door 
het toilet! We komen zelfs hand-
schoenen en mondkapjes tegen. 

Billendoekjes
Ook merken we dat billen- en 
snoetpoetsdoekjes voor de ba-
by’s veelvuldig door het toilet 
worden gespoeld. Ook dit ver-
zamelt zich in de rioolpompen, 
waardoor deze vastlopen. Ook 

kunnen de doekjes verstoppin-
gen veroorzaken in de leidingen 
waardoor het rioolwater niet 
weg kan en in de toiletten of 
op straat naar boven komt. Dit 
leidt tot overlast en onnodige 
onderhoudskosten.

Denk aan de monteurs
Inmiddels is aangetoond dat het 
coronavirus in rioolwater voor 
kan komen. Dit levert voor u als 
gebruiker geen problemen op. 
Maar voor het personeel van de 
ontstoppingsbedrijven en de on-
derhoudsmonteurs kan dit wel 
gevaarlijk zijn. Zij moeten na-
melijk de vastzittende doekjes 
met de handen verwijderen uit de 
pompen. Natuurlijk worden hier-
bij voorzorgsmaatregelen getrof-
fen, maar ook hier geldt: voor-
komen is beter dan genezen!  ■
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Telefonisch bereikbaar op maandag tot 
en met donderdag 08.30-17.00 uur en op 
vrijdag 08.30-14.00 uur.

Burgerzaken is alleen op afspraak geopend 
voor het aanvragen en ophalen van paspoort, 
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

Vanaf de bank op bezoek bij een duurzaam huis 
Huiseigenaren delen ervaringen over energiezuinig en aardgasvrij wonen

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Wie interesse heeft in duurzaam 
wonen, krijgt de unieke kans om 
via videoverbinding binnen te kij-
ken in een duurzaam huis. Geert 
Jan te Wierik uit Teuge geeft op 
6 juni uitleg over zijn aardgas-
vrije jaren ’70- woning met on-

der meer een warmtepomp. Harry 
Stolk uit Wilp laat op 9 juni zien 
hoe je met een relatief klein bud-
get veel energie kunt besparen. 
Mensen die graag deelnemen aan 
een van de online thematours, 
kunnen zich aanmelden via de 
website van de Nationale Duur-
zame Huizen Route. 

Energiebesparing
“We hebben eerst alles geïso-
leerd”, vertelt Geert Jan te Wierik 
over de verbouw van zijn woning. 
“Het dak van binnenuit, de muren 
van buitenaf en de kozijnen lieten 
we vervangen.” In 2018 kwamen 
er zonnepanelen op het dak en in 
2019 is een lucht/water-warm-
tepomp geïnstalleerd. Tijdens 

de online thematour helpt hij 
anderen graag op weg door zijn 
ervaringen te delen. Harry Stolk 
woont in een jaren ’30-woning 
in Wilp. Hij nam veel maatrege-
len om energie te besparen, zoals 
zuinige apparaten, HR++-glas en 
isolatie. “Tijdens de thematour 
laat ik zien dat je een kleine in-
vestering veel kunt bereiken. Ik 
heb de kosten en baten bijgehou-
den, dus kan laten zien wat het 
resultaat is. Als we allemaal iets 
kleins doen, dan hebben we al 
een groot gedeelte van het pro-
bleem opgelost.” 

Online thematours
Dit voorjaar vinden in heel Ne-
derland online thematours plaats. 

Deze zijn een alternatief voor de 
reguliere thematours, waarbij 
mensen op bezoek gaan bij een 
duurzame woning. Via video-
verbinding geven huiseigenaren 
een presentatie over de duurza-
me maatregelen. De bezoekers 
krijgen de kans om in gesprek 
te gaan met de huiseigenaar, 
en om zo tot een plan te komen 
voor hun eigen woning. Per online 
thematour zijn acht plekken be-
schikbaar. Een actueel overzicht 
van alle thematours is te vinden 
via duurzamehuizenroute.nl/the-
matours. Hier kunnen geïnteres-
seerden zich ook inschrijven. Na 
inschrijving ontvangen deelne-
mers een e-mail met uitleg over 
de deelname. 

Nationale Duurzame 
Huizen Route
De thematour wordt georgani-
seerd in samenwerking met ge-
meente Voorst en is een initia-
tief van de Nationale Duurzame 
Huizen Route. Via het platform 
Nationale Duurzame Huizen 
Route delen meer dan 1.500 
huiseigenaren hun ervaringen: 
online en tijdens verschillende 
evenementen. 

Wie zelf in een duurzaam huis 
woont, kan ook zijn ervaringen 
delen via de Duurzame Huizen 
Route. Zo kunnen andere huis-
eigenaren kennis en inspiratie 
opdoen om zelf ook aan de slag 
te gaan met hun woning.  ■


