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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad
Besluitenlijst raadsvergadering 20 april 2020 
 
Besluiten

▪	 Verslag	ronde-tafelgesprekken	2	maart	2020,	pagina	5	en	6	met	inachtneming	van	drie	wijzigings-
voorstellen	van	respectievelijk	de	heren	L.	Visser,	S.J.T.	Homan	en	J.T.H.M.	Penninx	op	de	tekst.	

▪	 Aanvulling	op	Bommenregeling	2019
▪	 Bestemmingsplan	Buitenplaats	De	Koeweijde,	Wilp	
▪	 2e	Wijziging	Gemeenschappelijke	Regeling	Tribuut	Belastingsamenwerking
▪	 Instellen	commissie	onderzoek	geloofsbrieven
▪	 Integraal	Veiligheidsplan	2020	–	2024
▪	 Bestemmingsplan	Rioolgemaal	Kruisakkerweg	5,	Twello
▪	 Voorster	Energie	Strategie,	met	inachtneming	van	het	amendement	van	PvdA-GroenLinks,	
	 VVD-Liberaal2000,	Fractie	Suelmann	en	Lijst	Arend
▪	 Motie	van	Gemeente	Belangen,	D66	en	CDA	over	proces	VES-zienswijzen	op	de	Concept	RES

Informatie
Scan	de	QR	code	met	uw	tablet	of	smartphone	om	op	voorst.raadsinformatie.nl	direct	
bij	de	besluitenlijst	te	komen.	De	videotulen	van	de	raadsvergadering	van	20	april	
2020	kunt	u	op	voorst.raadsinformatie.nl	terugkijken.	Klik	hiervoor	in	de	kalender	
op	de	gewenste	datum.	
Heeft	u	vragen?	Neem	gerust	contact	op	met	de	raadsgriffier,	Bernadette	 Jansen:	
raad@voorst.nl	,	0571-27	92	17.

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	enkel	telefonisch	of	per	e-mail	contact	
opnemen	met	raadsleden	en	raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel	vergadert	de	gemeenteraad	digitaal,	de	‘Tijdelijke	wet	digitale	beraadslaging	en	besluit-
vorming’	maakt	dit	mogelijk.	Op	voorst.raadsinformatie.nl	is	de	mogelijkheid	om	deze	vergaderingen	
live	te	volgen	(beeld	+	geluid).	Hiervoor	klikt	u	via	de	kalender	op	de	knop	‘live’.	Houd	ook	voorst.nl	
in	de	gaten	voor	actuele	informatie.
De	eerstvolgende	(digitale)	raadsvergadering	is	op	maandag	11	mei	19:30	uur.	

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
▪	 Bert	van	de	Zedde,	fractievoorzitter	CDA,	b.vandezedde@voorst.nl	/	06-53	67	85	62
▪	 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	voortaan	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.

Benoeming	lid	van	de	gemeenteraad

De	voorzitter	van	het	centraal	
stembureau	voor	de	verkiezing	
van de leden van de raad van 
de	 gemeente	 Voorst,	maakt	
ingevolge	artikel	W	7	van	de	
Kieswet	bekend	dat	mevrouw	

V.C.J.	Groothuis-Beijer	(Vero-
nique),	wonende	 te	Wilp,	bij	
besluit	van	15-04-2020	be-
noemd	is	 tot	 lid	van	de	raad	
van	de	gemeente	Voorst	na-
mens	CDA.	Het	betreft	de	be-

Op	4	en	5	mei	staan	we	samen	stil	bij	
75	jaar	vrijheid

noeming	in	de	vacature	die	is	
ontstaan	wegens	het	ontslag	
nemen als lid van de raad van 
de	gemeente	Voorst	door	de	
heer	E.	van	de	Zedde,	wonende	
te	Twello.		■

Dit	jaar	verlopen	4	en	5	mei	an-
ders	dan	in	andere	jaren;	we	blij-
ven	zoveel	mogelijk	thuis.	En	we	
komen	niet	 in	groepen	 samen.	
Maar	we	willen	wel	in	aangepaste	
vorm		samen	stilstaan	bij	75	jaar	
vrijheid.

Nationale	Herdenking
De	Nationale	Herdenking	op	de	
Dam	in	Amsterdam	vindt	plaats	
zonder	publiek.	Koning	Willem	
Alexander	en	Koningin	Maxima	
leggen,	in	aanwezigheid	van	al-
leen	 minister-president	 Rutte,	
burgemeester	Halsema	van	Am-
sterdam	en	voorzitter	Verbeet	van	
het	Nationaal	Comité	4	en	5	mei,	
een	krans	bij	het	Nationaal	Monu-
ment.	Koning	Willem-Alexander	
houdt	tijdens	de	herdenking	een	
toespraak.	De	Nationale	Herden-
king	wordt	live	uitgezonden	door	
de	NOS.

Thuis	herdenken
De	bevolking	wordt	dit	 jaar	op-
geroepen	de	nationale	herdenk-
ing	thuis	via	de	televisie	of	on-
line	te	volgen.	En	ook	om	actief	
mee	 te	 doen	 aan	 de	 nationale	
herdenking.	Zoals	ieder	jaar	wordt	
tijdens	de	Nationale	Herdenking	
om	19.58	 uur	 en	 30	 seconden	
het	Taptoe	Signaal	geblazen.	Het	
Nationaal	Comité	roept	alle	bla-
zers	van	Nederland	op	het	Signaal	
Taptoe	mee	te	spelen	vanuit	huis.	
Om	20.00	uur	volgen	2	minuten	
stilte.	Na	deze	twee	minuten	stilte	
klinkt	het	Wilhelmus.	Het	Natio-
naal	Comité	nodigt	 iedereen	uit	
om	het	Wilhelmus	thuis	uit	volle	
borst	mee	te	zingen.		■

Het	gebruik	van	de	Nederlandse	vlag

Op	4	en	5	mei	wordt	er	vanaf	openbare	gebouwen,	maar	gelukkig	ook	
door	vele	particulieren	gevlagd.	Aan	het	gebruik	van	de	Nederlandse	
vlag	zijn	regels	verbonden.	U	leest	hier	de	belangrijkste.

Subsidieregeling	sociale	initiatieven	rondom	
coronavirus
 
Het	coronavirus	(COVID-19)	zet	de	
Gelderse	samenleving	onder	grote	
druk.	Brengt	u	mensen	met	elkaar	
in	contact,	ondanks	alle	maatre-
gelen?	En	doet	u	dat	samen	met	
anderen?	Dan	vergoedt	de	Provin-
cie	Gelderland	mogelijk	de	kosten!	

Subsidie
Stichtingen,	verenigingen	en	groe-
pen	van	3	of	meer	inwoners	kun-
nen	vanaf	16	april	2020	subsidie	
aanvragen	voor	plannen	die	de	so-
ciale	verbindingen	‘in	coronatijd’	

versterken.	De	plannen	moeten	
na	11	maart	2020	zijn	of	worden	
uitgevoerd.	De	provincie	vergoedt	
–	onder	voorwaarden	–	alle	kosten	
tot	maximaal	€	10.000.	Allerlei	
initiatieven	 zijn	mogelijk.	Denk	
aan	digitale	voorleesactiviteiten,	
activiteiten	 voor	 inwoners	 van	
zorginstellingen,	het	opzetten	van	
een	verbindend	digitaal	platform	
of	 het	 opzetten	 van	 thuishulp.	 
Interesse?	
Kijk	voor	meer	informatie	op	
gelderland.nl/zorgvoorelkaar.		■

4	mei:	Dodenherdenking
Op	maandag	4	mei	hangt	dit	jaar	
de	Nederlandse	vlag	vanaf	zons-
opgang	tot	zonsondergang	half-
stok.	Bij	het	halfstok	vlaggen	hijst	
men	eerst	de	vlag	in	top,	waarna	
men	de	vlag	langzaam	neerhaalt	
totdat	het	midden	van	de	vlag	op	
de	helft	van	de	normale	hoogte	is	
gekomen.	Denkt	u	er	wel	aan	dat	
de	vlag	nooit	de	grond	mag	raken.	

5	mei:	Bevrijdingsdag
Op	dinsdag	5	mei wordt	gevlagd	
zonder	Oranje	wimpel.	U	dient	
de	vlag	te	hijsen	na	zonsopgang	
en	 voor	 zonsondergang	 weer	
neer	te	halen.		■



voorstwijzer
De	gemeente	Voorst	geeft	dagelijks	alle	officiële	bekendmakingen/publicaties	in	elektronische	vorm	volledig	op	overheid.nl	
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	20	april	2020	tot	en	met	
vrijdag	24	april	2020.

Bekendmakingen/
publicaties
Week	18:	29-04-2020

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 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 behan-
delen wij bouwplannen zoveel 
mogelijk digitaal. 

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

maken wij bekend op voorst.nl.

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

Houd er als derde belangheb-
bende ook rekening mee dat 
een ingediend bouwplan al 
behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Hoofdweg 24 in Klarenbeek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend

17-04-20

Z-20-03534_2020-24985

Rijksstraatweg 45 in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend

17-04-20

Z-20-03674_2020-24976

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Hoofdrapport en Bijlagenrapport van het Programma Groen 
Voorst 2020 t/m 2025

Ontwerp Z-19-03104_2020-25180

Melding brandveilig gebruik

Jachtlustplein 3 in Twello Brandveilig gebruik Melding ontvangen SXO-2020-0241

Milieumelding

Kopermolenweg 14 in Klarenbeek Verplaatsen houtmotafzuigkast Melding ontvangen Z-MELD840-2020-000497

Omgevingsvergunning

Bandijk 27 in Terwolde Bouwen recreatiewoning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0232

Bekendijk 26 in Terwolde Renoveren dak Aanvraag ontvangen SXO-2020-0239

Broodakker (kad. VOO S 794) in Twello Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0237

Dernhorstlaan 36 in Twello Bouwen tuinhuis Aanvraag ontvangen SXO-2020-0242

Deventerweg 10 in Terwolde Bouwen veranda Vergunning verleend SXO-2018-0310

Dorpsstraat 14 in Wilp Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0234

Dorpsstraat ong. (WIL C 1824) in Wilp Bouwen woning en aanleggen in-/uitrit Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0120

Fluitenkruid ong. (kad. VOO G 2449) in  
Klarenbeek

Bouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2020-0240

H.W. Iordensweg 85 in Wilp Bouwen paardenstal Aanvraag ontvangen SXO-2020-0230

Mahlerstraat 6 in Twello Vervangen kozijn voorgevel Aanvraag ontvangen SXO-2020-0231

Middendijk 49 in Nijbroek Kappen 4 bomen Vergunning verleend SXO-2020-0157

Nabij Holtweg in Wilp, langs A1 naar Deventer Uitbreiden middenspanningskabel van Enexis Vergunning verleend SXO-2020-0096

Offenbachstraat 36 in Twello Vervangen overkapping Aanvraag buiten behandeling SXO-2020-0111

Offenbachstraat 36 in Twello Vervangen overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2020-0236

Rijksstraatweg 106 in Voorst Kappen 2 beuken Vergunning verleend SXO-2020-0191

Sloopmelding

Middendijk 26 in Nijbroek Slopen 2 schuren Melding ontvangen SXO-2020-0198

Oude Wezeveldseweg 7 in Twello Verwijderen asbesthoudende daken 3 schuren Melding ontvangen SXO-2020-0245

Rozendaalseweg 20 in Terwolde Verwijderen asbesthoudende daken en muren 4 schuren Melding ontvangen SXO-2020-0233

Sleedoorn 10 in Wilp Verwijderen asbesthoudende lekdorpels Melding ontvangen SXO-2020-0235



voorstwijzer voorstwijzer
Spoel	doekjes	niet	door	het	toilet

Op	dit	moment	 lopen	 in	de	ge-
meente	veel	rioolpompen	vast	door	
hygiënedoekjes	die	door	de	toilet-
ten	worden	gespoeld.	We	snappen	
dat	iedereen	in	deze	coronacrisis	
-	meer	nog	dan	normaal	-	aan	het	
poetsen	 is.	Hiermee	 voorkomen	
we	nieuwe	besmettingen.	Bent	u	
echter	klaar	met	poetsen,	gooi	uw	
schoonmaakdoekjes,	washandjes	

en	keukenpapier	dan	bij	uw	rest-
afval.	Spoel	ze	niet	door	het	toilet!	
We	komen	zelfs	handschoenen	en	
mondkapjes	tegen.	

Billendoekjes
Ook	 merken	 we	 dat	 billen-	 en	
snoetpoetsdoekjes	 voor	 de	 ba-
by’s	vaak	door	het	toilet	worden	
gespoeld.	Ook	dit	verzamelt	zich	

in	 de	 rioolpompen,	 waardoor	
deze	vastlopen.	De	doekjes	ver-
oorzaken	 verstoppingen	 in	 de	
leidingen	waardoor	het	 rioolwa-
ter	niet	weg	kan	en	 in	de	toilet-
ten	of	op	straat	naar	boven	komt.	
Dit	leidt	tot	overlast	en	onnodige	
onderhoudskosten.

Denk	aan	de	monteurs
Ondertussen	 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	ge-
vaarlijk	zijn.	Zij	moeten	namelijk	
de	 vastzittende	 doekjes	met	 de	
handen	verwijderen	uit	de	pom-
pen.	 Natuurlijk	 worden	 hierbij	
voorzorgsmaatregelen	getroffen,	
maar	ook	hier	geldt:	voorkomen	
is	beter	dan	genezen!	■

bron:	GAW		stichting	RIONED

VOORST	GAAT	VOOR	DUURZAAM

Van	klimaatakkoord	naar	Transitievisie	Warmte
het	startblok	voor	een	aardgasvrije	gemeente

In	2050	gaan	woningen	en	gebou-
wen	in	heel	Nederland	van	het	aard-
gas	af.	Ook	de	gemeente	Voorst	
moet	in	2050	‘los	van	aardgas’	zijn.	
In	de	meeste	huishoudens	is	aard-
gas	nu	nog	een	vanzelfsprekende	
keuze	voor	verwarmen	en	koken.	
Daar	 komt	 de	 komende	 30	 jaar	
verandering	in	met	de	Transitievi-
sie	Warmte.	Niet	in	één	keer,	maar	
geleidelijk,	stap	voor	stap,	met	een	
wijkgerichte	aanpak.	 In	dit	artikel	
informeren	we	over	het	aardgasvrij	
maken	van	de	gemeente	Voorst	en	
wat	dit	voor	u	betekent.	

Wat	is	een	Transitievisie	
Warmte?
De	Transitievisie	Warmte	beschrijft	
hoe	Voorst	de	route	naar	een	aard-
gasvrije	gemeente	ziet.	Zowel	op	
de	 korte	 als	 op	 de	middellange	
termijn.	Een	aanpak	om	voortaan	
op	een	duurzame	manier	 te	ko-
ken	en	het	huis	te	verwarmen.	De	
Transitievisie	Warmte	helpt	ons	om	
dit	op	een	duidelijke	manier	aan	te	
pakken.	Waar	starten	we?	In	welk	
tempo?	En	wat	zijn	de	alternatie-
ven	voor	aardgas?	De	Transitievisie	
Warmte	is	een	tijdspad	voor	de	wij-
ken	in	de	verschillende	dorpen	om	
deze	aardgasvrij	te	maken.

Waarom	maakt	de	ge-
meente	een	Transitievisie	
Warmte?
De	 Transitievisie	 Warmte	 geeft	

bewoners	 en	 huiseigenaren	 een	
eerste	beeld	van	het	stapsgewijze	
tijdpad	richting	aardgasvrij.	 In	de	
Transitievisie	Warmte	staan	de	toe-
komstige	energievoorziening(en)	
welke	 kansrijk	 zijn	met	 de	mo-
gelijke	kosten.	Dit	helpt	huis-	en	
gebouweigenaren	 om	 keuzes	 te	
maken	 in	 de	mogelijkheden	 die	
hun	huis	duurzamer	maken.	Zoals	
het	vervangen	van	bijvoorbeeld	de	
cv-ketel.	Hiervoor	is	het	belangrijk	
om	te	weten	wat	er	in	de	toekomst	
verandert.	

Aan	de	slag	en	wat	kan	u	
doen?
Gemeente	Voorst	onderzoekt	op	dit	
moment	welke	alternatieven	hier	
mogelijk	 zijn	om	het	 aardgas	 te	
vervangen.	Eind	2021	worden	de	
uitkomsten	van	dit	onderzoek	in	de	
eerste	Transitievisie	Warmte	vast-
gelegd.	Onafhankelijk	van	de	mo-
gelijke	alternatieven	voor	aardgas:	
minder	energie	gebruiken	is	altijd	
zinvol.	Hoe	minder	energie	we	ver-
bruiken,	 hoe	minder	we	moeten	
opwekken.	Energie	besparen	door	
het	huis	te	 isoleren	(en	het	ener-
gielabel	naar	A	of	B	te	brengen)	is	
dus	sowieso	een	goede	investering.	
Voor	 hulp	 bij	 het	 verduurzamen	
van	uw	woning	kijkt	u	op	
regionaalenergieloket.nl
Meer	 informatie	over	de	energie-
transitie in de gemeente 
Voorst:	voorst.nl/duurzaamheid			■

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

De	openingstijden	 van	het	ge-
meentehuis	zijn	aangepast.	We	
zijn	alleen	op	afspraak	geopend.	
Dit	is	nodig	om	verspreiding	van	
het	 coronavirus	 te	 voorkomen.	
Telefonisch	zijn	we	gewoon	be-
reikbaar.	 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	 gemeente-
huis	gaan	heeft	dus	geen	zin.	De	
medewerkers	mogen	u	dan	niet	
helpen.	

De	frontoffice	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	hou-
den	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.	
We	proberen	zoveel	mogelijk	di-
gitaal	of	telefonisch	af	te	hande-
len.	Alleen	als	het	echt	nodig	is,	
plannen	we	een	afspraak	voor	u	
in.	Wij	vragen	u	dan	rekening	te	
houden	met	de	 landelijke	hygi-
enemaatregelen.	Voor	uw	eigen	
gezondheid	en	die	van	onze	me-
dewerkers.	Heeft	u	klachten	als	
verkoudheid,	hoesten,	keelpijn	of	
koorts?	Zeg	dan	uw	afspraak	af!
Algemeen	telefoonnummer	ge-
meente	Voorst:	0571	27	99	11
Telefoonnummer	 frontoffice	
MNV:	0571	74	51	11
Telefoonnummer	frontoffice	CJG:	
0571	74	51	50

Gemeente,	CJG	Voorst	en	
MNV	op	4	en	5	mei	
gesloten

Het	 gemeentehuis,	 CJG	 Voorst	
(Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin)	en	
Maatschappelijk	Netwerk	Voorst	
(MNV)	zijn	de	gehele	dag	gesloten	
op	maandag	4	mei	en	Bevrijdings-
dag,	dinsdag	5	mei.	

Spoedeisende	zaken
Op	maandag	4	en	dinsdag	5	mei	
is	 de	 gemeente	 voor	 publieks-
zaken	gesloten.	Alleen	voor	het	
doen	van	aangifte	van	geboorte	
en	 overlijden	 zijn	 wij	 geopend	
op	maandag	4	mei	van	9.00	tot	
10.00	uur.

Voor	aangifte	van	overlijden	kunt	
u	 telefonisch	 contact	 opnemen	
met	 de	 gemeente	 Voorst:	 Diny	
Boerkamp-Brugman	 06-10	 80	
94	50	of	Sandra	van	Oosten-van	
Nieuwkasteel	06-	52	42	12	94.

Bij	 spoedeisende	 zaken	 in	 de	
openbare	ruimte	(zoals	een	ge-
vaarlijke	wegverzakking,	 riool-
storing	 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	 bui-
ten	de	openingstijden	zijn	Veilig	
Thuis	en	Spoedeisende	Zorg	(voor	
jeugd)	via	de	gebruikelijke	tele-
foonnummers	bereikbaar:
Als	er	sprake	is	van	dreigend	ge-
weld:	politie	112	of	Veilig	Thuis	
0800	-20	00
Spoedeisende	Zorg	(voor	 jeugd)	
0900	–	99	55	599
Spoedeisende	 hulp	 bij	 psy-
chiatrische-	 en	 psychosociale	
problemen:	 via	 dienstdoende	
huisarts(enpost).		■

Snel	regelen	bij	de	gemeente
 
Wist	u	dat	u	voor	veel	producten	
van	 de	 gemeente	 terecht	 kunt	
op	onze	website	voorst.nl?	On-
der	het	tabje	‘Regel	snel’	vindt	u	
alle	producten	die	u	direct	kunt	
aanvragen,	regelen	of	melden.	U	
kunt	 hier	 bijvoorbeeld	digitaal	
uw	verhuizing	doorgeven	of	een	
uittreksel	uit	de	Basisregistratie	
aanvragen.	Of	een	bestelling	van	
Voorster	afvalzakken	plaatsen.	
Heel	eenvoudig	en	veilig	vanuit	

huis	te	doen.	Dit	voorkomt	een	
bezoek	aan	het	gemeentehuis.

Mijnoverheid.nl
Bent	u	benieuwd	naar	uw	per-
soonlijke	gegevens	die	geregis-
treerd staan in de Basisregistratie 
personen	 (BRP)?	 	Kijk	dan	eens	
op	mijnoverheid.nl.	Hier	ziet	u	in	
een	helder	overzicht	alle	gege-
vens	van	u	die	bij	de	gemeente	
bekend	zijn.		■
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Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw	Veluws	College
Hietweideweg	20
7391	XX		TWELLO	
0571-27	99	11
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Telefonisch	bereikbaar	op	maandag	tot	en	
met	donderdag	08.30-17.00	uur	en	op	vrij-
dag	08.30-14.00	uur.

Burgerzaken	is	alleen	op	afspraak	geopend	
voor	het	aanvragen	en	ophalen	van	pas-
poort,	 ID-kaart	 en	 rijbewijs	 en	 voor	 het	
aangifte	doen	van	geboorte	en	overlijden.	

Telefonisch	bereikbaar	op	
maandag	tot	en	met	vrijdag	
08.30-12.30	uur.	

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

Snipperroute	snoeihout

In	maart	is	een	eerste	ronde	gere-
den	van	het	proefproject	‘snipper-
route’.	Bij	53	adressen	is	in	totaal	
1400	m3	 snoeihout	 opgehaald.	
De	 snipperroute	 is	 een	 tijdelijk	
proefproject	van	2	jaar,	waarin	het	
snoeihout	gratis	wordt	opgehaald.	

De	kosten	worden	betaald	uit	het	
budget	voor	Duurzaamheid.	

De	 snippers	 worden	 naar	 een	
energiecentrale	 gebracht,	 waar	
de	snippers	 (duurzame)	energie	
opleveren.	Daarnaast	 is	op	circa	

Kent	u	iemand	die	een	lintje	verdient?

Iemand	 die	 zich	 al	 vele	 jaren	
inzet	voor	de	samenleving	kan	
in	aanmerking	komen	voor	een	
Koninklijke	 onderscheiding.	
Een	Koninklijke	onderscheiding	
wordt	op	twee	momenten	uit-
gereikt:	tijdens	de	Lintjesregen	
op	de	laatste	werkdag	voor	Ko-
ningsdag	 (algemene	 gelegen-
heid)	 en	 bij	 een	 tussentijdse	
bijzondere	gelegenheid.	

Algemene	gelegenheid	
‘Lintjesregen’
Om	 iemand	 voor	 te	 dragen	
voor	 een	 Koninklijke	 onder-
scheiding	 bij	 algemene	 gele-
genheid,	 ook	 wel	 bekend	 als	
de	 ‘Lintjesregen’,	 moet	 uw	
aanvraag	vóór	1	juli	2020	bin-
nen	zijn	bij	 de	burgemeester.	 

Bijzondere	gelegenheid
Om	iemand	voor	te	dragen	bij	bijzon-
dere	gelegenheid	moet	het	tijdstip	
van	de	gelegenheid	onlosmakelijk	
verbonden	zijn	met	de	verdiensten	
van	de	persoon	die	u	 voordraagt.	
Deze	aanvraag	moet	minimaal	vijf	
maanden	voor	de	gewenste	gelegen-
heid	binnen	zijn	bij	de	burgemeester.	 

Meer	informatie
Het	voorstelformulier	is	te	downloa-
den	via	www.voorst.nl	en	
www.lintjes.nl	 (onder	 het	 tabje	
‹downloads›).	Hier	vindt	u	ook	meer	
informatie.	Heeft	u	vragen	of	wilt	u	
meer	weten	over	 de	haalbaarheid	
van	uw	voorstel?	Neem	contact	op	
met	de	gemeente	Voorst,	Arda	van	
Vilsteren:	0571-27	93	82,	
a.vanvilsteren@voorst.nl		■

Kom	alleen	naar	de	markt	en	doe	gericht	uw	boodschappen	
Weekmarkt	in	Twello	neemt	voorzorgsmaatregelen

De	markt	 in	Twello	 is	vanwege	het	
coronavirus	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.	

Kom	alleen
Kom	zoveel	mogelijk	alleen	naar	de	
markt,	en	niet	met	meerdere	perso-
nen	als	dit	niet	absoluut	noodzakelijk	
is.	Doe	gericht	uw	boodschappen.	
Een	andere	maatregel	 is	het	sluiten	
van	het	openbaar	toilet	voor	publiek	
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
Houd	voorst.nl	in	de	gaten	voor	even-
tuele	aanvullende	actuele	informatie	
over	de	weekmarkt!		■

53	adressen	geen	snoeihout	ver-
brand.	 En	 dat	 betekent	minder	
verontreiniging	van	de	lucht.	

De	eerste	ronde	van	de	snipper-
route	viel	toevallig	samen	met	het	
stellen van strengere eisen aan de 
paasvuren.	Met	de	coronamaat-
regelen	zijn	nu	ook	alle	paasvu-
ren	geannuleerd.	Hierdoor	was	er	
ook	meer	belangstelling	voor	de	
snipperroute.	

Alleen	ontheffinghouders,	mensen	
die	een	ontheffing	snoeihoutver-
branding	 buitengebied	 hebben,	
kunnen	 zich	 voor	 de	 volgende	
ronde	van	de	snipperroute	aan-
melden.	Zij	hebben	hier	een	uit-
nodiging	voor	ontvangen.		■


