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

Gemeentelijke informatie

 
gemeenteraad 
Ronde-tafelgesprekken maandag 6 september 
vanaf 19.30 uur 
Multifunctioneel Centrum Klarenbeek 

Op maandag 6 september 2021 houdt de gemeenteraad weer ronde-tafel-
gesprekken in het Multifunctioneel Centrum Klarenbeek (Bosweg 14 in Klarenbeek). 
Tijdens de ronde-tafelgesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de 
geagendeerde onderwerpen. Dat doen ze door vragen over de onderwerpen te 
stellen aan de insprekers en het college. Het ronde-tafelgesprek is de voorberei-
ding op de raadsvergadering van 20 september 2021 (start om 19.30 uur). Het is 
mogelijk dat het niet lukt om op 6 september alle onderwerpen te bespreken. In 
dat geval gaan de ronde-tafelgesprekken verder op woensdag 8 september. Ook 
dan starten de ronde-tafelgesprekken vanaf 19.30 uur in het Multifunctioneel 
Centrum Klarenbeek. 

Deelnemen
U kunt deelnemen aan een ronde-tafelgesprek en uw mening geven over het 
onderwerp dat op de agenda staat. Stuur uiterlijk vrijdag 3 september 2021 voor 
12.00 uur een e-mail naar raad@voorst.nl om u aan te melden. De griffie neemt 
daarna contact met u op. Elke inspreker krijgt maximaal 3 minuten de tijd om 
zijn of haar mening over een onderwerp op de agenda te geven. Reageert u liever 
schriftelijk op een geagendeerd onderwerp? Mail dan uw reactie naar raad@voorst.
nl onder vermelding van het onderwerp waarop u reageert. 

Publieke tribune
Wilt u de ronde-tafelgesprekken vanaf de publieke tribune bijwonen? Stuur dan 
uiterlijk vrijdag 3 september 12.00 uur een e-mail om u aan te melden naar raad@
voorst.nl onder vermelding van het agendapunt / de agendapunten waarbij u aan-
wezig wilt zijn. Aanmelding vooraf is noodzakelijk omdat het aantal mensen op 
de publieke tribune beperkt is vanwege de anderhalve meter-regel. U heeft een 
bevestigingsmail van de griffie nodig om toegang te krijgen.

Agenda

Maandag 6 september 2021 19.30 uur:

	Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0)
 Bij veel industriële processen maken bedrijven gebruik van aardgas. Aardgas 

zorgt ook vaak voor de verwarming van huizen. Nederland moet van het aardgas 
af. Daarom heeft de rijksoverheid aan alle regio’s gevraagd wat er kan ver-
anderen om van het aardgas af te komen. Dit staat beschreven in de ontwerp 
RES 1.0. Het college informeert de gemeenteraad over de ontwerp RES 1.0. De 
gemeenteraad heeft de mogelijkheid om voor het einde van dit jaar een mening 
te vormen over de ontwerp RES 1.0. Met moties of amendementen kunnen de 
raadsleden hun mening geven. Dat kan eventueel zorgen voor een aangepast 
ontwerp RES 1.0.   

	Verkeersveiligheid, een verhaal apart
 De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de 

gemeente Voorst. De Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltref-
fendheid en de rechtmatigheid. De Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd 
naar de beleving van de verkeersveiligheid in Voorst. Op basis van dit onderzoek 
geeft de Rekenkamer het advies om aandachtspunten en opdrachten vast te 
stellen. Het is nu aan de raadsleden om daar iets van te vinden. 

	Kansenkaart Bussloo (voorhangprocedure)
 In 2016 heeft de gemeenteraad laten weten dat het toerisme een speerpunt 

moest worden. Burgemeester en wethouders laten de gemeenteraad weten wat 
er sinds 2016 gedaan is voor het recreatiegebied Bussloo. Het college biedt de 
gemeenteraad een Kansenkaart Bussloo aan en laat weten dat er gewerkt wordt 
aan een Masterplan voor het recreatiegebied Bussloo. De raadsleden kunnen 
het een en ander bespreken en daar iets van vinden.

	Programma Milieu, Afval en Duurzaamheid 
 Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad om voor de periode 2021 

tot en met 2025 een programma Milieu, Afval en Duurzaamheid vast te stellen. 
Dat programma is opgesteld op basis van een evaluatie en in de geest van de 
komende Omgevingswet. Het ontwerp van het programma heeft zes weken 
ter inzage gelegen. Burgemeester en wethouders hebben geen zienswijzen op 
het programma Milieu, Afval en Duurzaamheid ontvangen. Het is nu aan de 
gemeenteraad om iets van het programma te vinden en een besluit te nemen. 

	Snipperroute
 De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. Snoei-

hout is organisch afval. Zo’n 200 eigenaren hebben van de gemeente een 
vergunning om hun snoeihout te verbranden. Het college wil het verbran-
den van snoeihout verminderen. Daarom stellen burgemeester en wethouders 
voor om een snipperroute in te stellen voor snoeihout afkomstig van land-
schapsonderhoud. Om dat mogelijk te maken zijn veranderingen in verorde-
ningen nodig. De gemeenteraad stelt verordeningen vast of wijzigt deze.  

	Actualisatie bodemfunctieklassenkaart/bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer 
Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst 

 Elke gemeente hoort over een nota bodembeheer te beschikken. Apeldoorn, Brum-
men, Epe en Voorst hebben samen met de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) 
een geactualiseerde nota opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor om die 
nota vast te stellen. De nota is voor inspraak zes weken ter inzage gelegd. Niemand 
heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Het is nu 
aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de nota bodembeheer en de 
bijbehorende kaarten.

Meer informatie 
Op https://voorst.raadsinformatie.nl staan alle stukken die betrekking 
hebben op deze agendapunten. De stukken staan ook in de (gratis) 
app Politiek Archief (voor tablets). De QR-code leidt uw smartphone 
en tablet direct naar de vergaderstukken. 

Van de ronde-tafelgesprekken wordt een audioverslag gemaakt. De volgende dag kunt 
u via https://voorst.raadsinformatie.nl het audioverslag terug luisteren. Hier staat ook 
de agenda van de ronde-tafelgesprekken op 6 september 2021. 

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Benader raadsleden, praat mee in de ronde-
tafelgesprekken of stuur een brief (Postbus 9000, 7390 HA Twello) of e-mail (raad@
voorst.nl) naar de raad. Volg de gemeenteraad via het twitteraccount: @RaadVoorst. 
U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
De gemeenteraad vergadert nu weer fysiek (niet meer digitaal). 
De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
maandag 6 september  vanaf 19.30 uur ronde-tafelgesprekken
woensdag 8 september  vanaf 19.30 uur eventuele uitloop van 6 september 
maandag 20 september vanaf 19.30 uur raadsvergadering

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties:
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling 
Contactpersonen:
	Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.hafkamp@voorst.nl , 
 06-53 11 65 06
	Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, e.deweerd@voorst.nl , 
 06-13 46 48 23
	Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.grevinga@voorst.nl , 
 06-15 41 54 47
	 Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, j.wolffvanwulfing@voorst.nl , 
 06-43 90 39 27
	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-mailservice raadsstukken
De raad biedt belangstellenden een e-mailservice. Hiermee ontvangt u een e-mail 
met een directe link naar de vergaderstukken. Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl 
om u aan te melden voor de e-mailservice. 

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.
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl, onder Beleid & 
regelgeving en ga naar de pagi-
na 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 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 

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-mailser-
vice. Met enkele stappen schrijft u 
zich in. U ontvangt dan dagelijks per 
e-mail een overzicht van besluiten en 
andere berichten die onder meer ge-
meenten, provincies en waterschap-
pen via overheid.nl publiceren. U stelt 

het type bericht in en van welke orga-
nisatie u deze berichten wilt ontvan-
gen. Daarbij is het ook mogelijk een 
afstand ten opzichte van uw adres 
aan te geven. U krijgt dan bericht 
over de actuele locatiegebonden be-
kendmakingen/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 be-
handelen bouwplannen) maken 
wij op voorst.nl bekend. Volgens 
artikel 12 van de Woningwet is 
deze vergadering openbaar. Door 
de corona-uitbraak kunt u daar 
helaas tijdelijk niet bij aanwezig 
zijn. Een telefonische toelichting 
geven mag natuurlijk wel.

Houd er als derde belanghebben-
de rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn in een welstandsvergadering.

De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm vol-
ledig 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 23 augustus 2021 tot 
en met vrijdag 27 augustus 2021.

Bekendmakingen

Week 35: 01-09-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Molenallee 50 in Wilp Kermis Zozijn Toestemming verleend BW-2021-0060

Recreatiegebied Bussloo - Leisurelands Rondje Bussloo Toestemming verleend BW-2021-0072

Schaepmanstraat 15 in Twello Buurtfeest Melding ontvangen BW-2021-0078

Zeedijk 11 in Nijbroek Huwelijksfeest Toestemming verleend BW-2021-0079

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello  
(Twello-Noord)

Woningbouwontwikkeling Voornemen bestemmingsplan voor te 
bereiden

Z-21-08833_2021-49211

Omgevingsvergunning

Broekstraat tegenover 31A in Klarenbeek (Voorst 
G 1731)

Renoveren gemaal Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0421

Molenallee hoek Hombrakensepad in Wilp Renoveren bovenbouw en installatie rioolgemaal Aanvraag ontvangen SXO-2021-0530

Veld en Weide 27 in Wilp Kappen beuk Vergunning verleend SXO-2021-0432

Zwanekamp 10 in Terwolde Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0529

Sloopmelding

Beekzichtweg 44C in Voorst Saneren asbesthoudend dak werkplaats Melding ontvangen SXO-2021-0526

Dorpsstraat 55 in Terwolde Slopen kippenhok asbesthoudende materialen Melding ontvangen SXO-2021-0527

Veluwsedijk 13 in Nijbroek Slopen 3 bijgebouwen Melding ontvangen SXO-2021-0524

Kerkstraat 51 in Terwolde Uitwendig wassen motorvoertuigen zonder gewasbeschermingsmiddel Melding ontvangen Z-MELD840-2021-000944

Dit had moeten zijn:

Kerkstraat 51 in Terwolde Herbouwen van de werktuigenberging Melding ontvangen Z-MELD840-2021-000944

RECTIFICATIE

In het Voorster Nieuws van 18 augustus 2021 is vermeld 

Uitnodiging 13 september, 20.00 uur 
op zoek naar wateroplossingen voor polder Nijbroek. Denk mee!

De verandering van het klimaat 
heeft invloed op het weer. Er is 
meer hevige regenval en er zijn 
langere periodes van droogte. 
Om wateroverlast en uitdroging 
van de grond in de toekomst te 

voorkomen, moeten we slimmer 
omgaan met water. In polder Nij-
broek werken waterschap Vallei 
en Veluwe en gemeente Voorst 
daarom samen met Nijbroekers 
aan een toekomstbestendig wa-
tersysteem. Op maandagavond 
13 september gaan we met elkaar 
op zoek naar oplossingen voor 
polder Nijbroek. U bent hartelijk 
welkom om mee te denken!

Werken aan een slimmer 
watersysteem
Aanleiding voor dit project is het 
gemaal aan de Bandijk in Terwol-
de. Dit gemaal moet grondig op-
geknapt en aangepast worden om 

goed te blijven werken. De aan-
passing van het gemaal is ech-
ter niet genoeg om voorbereid te 
zijn op de toekomst. We moeten 
ook kijken naar de manier waar-
op we omgaan met water in de 
achterliggende gebieden, zoals 
polder Nijbroek. Waterschap en 
gemeente hebben het initiatief 
genomen hiermee aan de slag te 
gaan. Dit doen ze in samenwer-
king met Nijbroekers.

Hoe maken we polder Nij-
broek klimaatadaptief?
In de bijeenkomst op maandag-
avond 13 september gaan we op 
zoek naar oplossingen voor pol-

der Nijbroek. Hoe kunnen we het 
watersysteem zo inrichten dat het 
ook in de toekomst bestand is 
tegen hevige regenval of langdu-
rige droogte? Kan het peilbeheer 
slimmer? En hoe kunnen we ook de 
waterkwaliteit goed houden? We 
zoeken hierbij naar lokaal maat-
werk: oplossingen die passen bij 
landschap en gemeenschap.

Bijeenkomst 13 september, 
20.00 uur
Woont u in Nijbroek en/of bent 
u geïnteresseerd in de waterop-
gave? We nodigen u van harte uit 
om mee te denken op maandag-
avond 13 september. De avond 

start om 20.00 uur en vindt plaats 
in Dorpshuis de Arend, Dorpsplein 
2 in Nijbroek. Mail naar hanne-
ke@deopenkaart.nl om u aan te 
melden.

Meer informatie: 
waterinpoldernijbroek.nl
Op 21 juni was de digita-
le aftrap van het project. Via  
www.waterinpoldernijbroek.nl is 
het mogelijk om deze avond te-
rug te kijken. Op maandagavond 
4 oktober is een volgende bijeen-
komst, deze staat in het teken van 
het gemaal aan de Bandijk in Ter-
wolde. Ook daar bent u van harte 
welkom.   ■
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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
Boer Bike Bite op 12 september

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Op zondag 12 september orga-
niseert een groep enthousiaste 
boeren, die samenwerken onder 
de naam IJsselvallei Boert en Eet 
Bewust, de Boer Bike Bite Toer 
Voorst. Stap op de fiets en maak 
een smakelijke toer in het mooie 
landschap rondom Voorst. On-
derweg proeft u bij verschillende 
boerderijen 6 originele culinaire 
bites gemaakt met verse produc-
ten van de boerderij.  

Originele bites op de 
boerderij
Denk bijvoorbeeld aan een boe-
renfrietje met IJsselstoof. Verse 
friet gemaakt van de aardappe-
len van familie Pardijs in Appen. 
Of een pasta met varkensfuet 
van Boerin Hilde. Laat u verras-
sen door de bijzondere combi-
naties die de boeren samen met 
hobbykok Gerard Koopmans uit 
Voorst hebben bedacht. En tijdens 
het bezoek aan de boerderij is van 
alles te beleven. Neem bijvoor-
beeld een kijkje in de koeienstal, 
raap zelf aardappels voor een 
boerenfrietje, bewonder oude 
landbouwwerktuigen bij Museum 
café De Kribbe of fiets door een 
rozenbottelkwekerij. Ook zijn er 
streekproducten te koop. Zo be-
leeft u het platteland eens op een 
heel andere manier! 

Fietsroute met recepten
Tijdens de fietsroute krijgt u alle 
recepten en tips voor lokale boer-

derij verkooppunten. Zo kunt u 
thuis lekker nagenieten door zelf 
de Boer Bike bites te maken. De 
fietsroute start tussen 10.00 uur 
en 12.00 uur bij Boerderij Wel-
gelegen van de familie Lankhorst 
aan de Voorsterklei 4 in Voorst. 
U fietst langs Museumcafe De 
Kribbe, rozenbottelkwekerij Kool, 
Melkveebedrijf Bussink en aard-
appelbedrijf Pardijs. Vanwege het 
coronavirus werken we met ver-
schillende starttijden om zo de 
deelnemers te spreiden. De kos-
ten voor deelname zijn €17,50 per 
persoon en €7,50 voor kinderen 
tot en met 12 jaar. Kijk op www.
ijsselvalleiboerteneetbewust.nl/
activiteit/boer-bike-bite-voorst 
voor meer informatie en aanmel-
den (verplicht en mogelijk tot en 
met 8 september). 

De gemeente Voorst is partner van 
IJjsselvallei Boert en Eet Bewust en 
ondersteunt daarmee verbinding 
tussen producent en consument, 
tussen boer en burger.  ■

Informatiebijeenkomsten over Transitievisie Warmte

In 2050 verwarmen wij onze wo-
ningen niet meer met aardgas, 
maar met een duurzame warmte. 
Hoe we dit gaan bereiken, staat 
beschreven in de Transitievisie 
Warmte. Het ontwerp van deze 
Transitievisie Warmte ligt nu ter 
inzage. Wilt u meer weten over 
de Transitievisie Warmte en wat 
dit voor u betekent? Neem dan 
deel aan de informatieavond op 
3 september. Inwoners van Wilp 
en de Planetenbuurt kunnen ook 
deelnemen op 7 en 9 september. 

Alternatieven voor aard-
gas
We gebruiken nu aardgas voor 
het verwarmen van gebouwen en 
voor het koken. Het verwarmen 
van gebouwen kan op verschil-
lende andere manieren:
	Helemaal elektrisch, bijvoor-

beeld door een warmtepomp. 
Dit noemen we all-electric.

	Via een warmtenet. Restwarm-
te van een bedrijf, of warmte 
uit de bodem of rivieren, zorgt 
voor warm water dat door de 
wijk stroomt. 

	Groen gas. Dit lijkt op aardgas, 
maar dit is gas van een duur-
zame bron zoals mest, GFT, 
houtige biomassa of water-
stof (gemaakt van duurzame 
elektriciteit). 

Belangrijkste conclusies
Een eerste stap in het aard-
gasvrij maken van de buurten 
is het nemen van zogenaamde 
‘no-regret’ maatregelen door 
gebouweigenaren. Dat betekent 
dat we alle inwoners aanmoe-
digen om hun woning, bedrijf 
of ander gebouw te isoleren, en 
op een natuurlijk moment over 
te schakelen naar een hybride 

warmtepomp. 
Voor het grootste deel van de 
buurten in de gemeente Voorst 
is de individuele, all-electric-
variant de eindoplossing richting 
2050. Dat komt enerzijds door 
de afwezigheid van collectieve 
warmtebronnen voor een groot 
deel van de buurten. Anderzijds 
zijn kenmerken van de meeste 
buurten ongeschikt voor collec-
tieve oplossingen, bijvoorbeeld 
door een te lage woningdicht-
heid. Inzetten op grootschalige 
collectieve oplossingen lijkt hier-
door alleen mogelijk in Twello, 
Steenenkamer en Terwolde. Er is 
meer onderzoek nodig naar de 
potentie en de kansrijkheid van 
collectieve oplossingen in deze 
buurten. Dit wordt onderzocht in 
de Wijkuitvoeringsplannen. 

Waar gaan we beginnen?
Er zijn een aantal startbuurten 
aangewezen. In deze buurten 
wordt begonnen met het opstel-
len van Wijkuitvoeringsplannen 
in de periode 2022-2026. We 
starten in 2022 in Wilp. De kos-
ten zijn hier relatief laag, er zijn 
relatief veel huurwoningen en de 
oplossing is duidelijk, namelijk 
all-electric met als tussenoplos-
sing een hybride warmtepomp. 
In 2024 gaat het aardgasvrij 
maken van bedrijventerrein En-
gelenburg van start. Het bedrij-
venterrein bestaat uit relatief re-
cente bouw en heeft een geheel 
eigen warmte- en koudevraag. 
In 2026 gaan we van start met 
de Planetenbuurt, een onderdeel 
van Twello Zuid. De Planeten-
buurt kent nieuwere huizen, 
waarvan een deel al aardgasvrij 
is. 
In de periode 2026-2030 gaat 
het tempo omhoog. We starten 
in deze periode met het aard-
gasvrij maken van zes buurten, 
te weten: Twello-Midden, Ter-
wolde, Cluster Twello-Zuidoost, 
Steenenkamer, Posterenk en Nij-
broek. Alle overige buurten ko-
men na 2030 aan de beurt. Bij 
de herijking van deze Transitie-
visie Warmte (in 2026) wordt een 
doorkijk gegeven voor alle buur-
ten die in de periode na 2030 
aan de beurt komen. 

Wijkuitvoeringsplan
We starten met het maken van 
een Wijkuitvoeringsplan. Er is 
twee jaar de tijd om een plan op 
te stellen. Dit is een lange peri-
ode, maar deze tijd is hard no-
dig. De plannen worden name-
lijk opgesteld met alle inwoners, 
bedrijven en instellingen. Samen 
bepalen we wat we gaan doen, 
hoe we het gaan doen en wan-
neer we het gaan doen. Daarna 
is er maximaal acht jaar de tijd 
voor de uitvoering. 

Ter inzage
De Transitievisie Warmte ligt 6 
weken ter inzage vanaf 17 au-
gustus. Wilt u een zienswijze 
indienen? Kijk dan op overheid.
nl onder Beleid en Regelgeving 
en ga naar de pagina bekendma-
kingen. Daar vindt u een zoek-
functie. Hier staat ook hoe u een 
reactie kunt geven.

Informatiebijeenkomsten
Wij informeren u graag over de 
Transitievisie Warmte en wat dat 
voor u betekent. 
	Op donderdag 2 september 

organiseren wij een digitale 
informatieavond voor alle 
inwoners. 

	Op dinsdag 7 september is er 
een bijeenkomst voor het dorp 
Wilp. Dit is een fysieke bijeen-
komst in dorpshuis De Pompe.

	Op donderdag 9 september 
een bijeenkomst voor de Pla-
netenbuurt. Dit is een fysieke 
bijeenkomst in Jachtlust in 
Twello. 

Alle 3 de avonden beginnen om 
19.30 uur. Stuur een e-mail naar 
duurzaam@voorst.nl om u aan te 
melden. Aanmelden is verplicht, 
zodat we alles coronaproof kun-
nen organiseren. 

Vragen?
Op www.voorst.nl/tvw staat de 
Transitievisie Warmte en meer 
informatie. Heeft u vragen? 
Neem gerust contact op met de 
gemeente Voorst door een e-
mail te sturen naar duurzaam@
voorst.nl of bel met 0571-27 99 
11 en vraag naar de beleidsme-
dewerker duurzaamheid. We 
helpen u graag!  ■
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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 ook 
op maandagavond telefonisch bereikbaar 
17.00-20.00 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

Onderhoudswerkzaamheden gemeentelijke wegen

In de periode half augustus tot en 
met eind september gaat KWS in 
opdracht van de gemeente Voorst 
onderhoudswerkzaamheden uit-
voeren aan asfaltwegen. De vol-
gende werkzaamheden worden 
uitgevoerd:

Vervangen/aanbrengen 
nieuwe deklaag
	Holtweg Wilp (Hek ingang zon-

nepark – Rijksstraatweg)
	Withagenweg
	Doornweerdstraat (brug – HW 

Iordensweg)
	Doornweerdstraat (Verdistraat 

– Hietweideweg)
	Sluinerweg ( perceel 23/33)

Vervangen/aanbrengen 
nieuwe deklaag en grasbe-
tonstenen
	Clabanusweg Klarenbeek
	Bandijk Terwolde (Deventerweg 

– perceel 49)
	Zeedijk/ Broekhuizerstraat (Stuw 

– Roozendaalseweg)

Bakfrezen
	Ossenkolkweg 
	Heegsestraat
	Zeedijk ( perceel 11)
	Holthoevensestraat
	Heeringstraat
	Hooistraat

	Knibbelallee
	Middendijk
	Oudhuizerstraat
	Polveenseweg
	De Kar – Verlengde Broekstraat

Opvullen klinkersleuven
	Verschillende locaties
 
Aanbrengen slijtlagen
	Perleweg Voorst
	Kleine Enkweg (achter perceel 22)

De werkzaamheden worden per 
weg/traject uitgevoerd. De aanne-
mer informeert minimaal 5 dagen 
van tevoren schriftelijk de aanwo-
nenden, bedrijven en belangheb-
benden over het afsluiten van de 
weg. De wegen blijven voor aan-
wonenden, bedrijven en aangren-
zende percelen zoveel als mogelijk 
bereikbaar. 

De werkzaamheden brengen enige 
overlast met zich mee. Uiteraard 
proberen we de overlast zoveel 
mogelijk te beperken. 

Vragen?
Heeft u voorafgaand aan de werk-
zaamheden vragen? Neem gerust 
contact op met de contactpersoon 
van de aannemer, René Lensink: 
communicatie@kws.nl   ■

Verkeershinder door groot onderhoud A50

Van 20 september tot 6 decem-
ber voert Rijkswaterstaat groot 
onderhoud uit aan de A50 tussen 
Heerde en Vaassen. Hierbij wordt 
de A50 onder andere voorzien van 
nieuw, stiller asfalt. Het traject is 
opgedeeld in verschillende fases. 
De werkzaamheden beginnen in 
de richting van Apeldoorn en ke-
ren daarna om in de richting van 
Zwolle. De verkeershinder betreft 
voornamelijk nacht- en weekend-
afsluitingen en minder beschik-
bare rijstroken. Het verkeer moet 
rekening houden met een extra 
reistijd van circa 30 minuten en 
een snelheidsbeperking van 90 
km per uur. 

Werkzaamheden per fase
	Fase 1: Heerde-Epe van 20 

september tot 11 oktober  
Nachtafsluitingen tussen Heerde 
(29) en Epe (27) in de richting van 
Apeldoorn. Doordeweeks zijn 
overdag altijd 2 rijstroken per 
richting beschikbaar. Verkeer in 
de richting van Apeldoorn 
wordt vanaf knooppunt Hatte-
merbroek omgeleid via de A28  
en de N309. 

	Fase 2: Epe-Vaassen van 18 ok-
tober tot 1 november

 Werkzaamheden tussen Epe (27) 
en Vaassen (26) in de richting 
van Apeldoorn. Overdag zijn 2 
rijstroken beschikbaar voor ver-
keer. In de nachten en weeken-
den is er 1 rijstrook beschikbaar 
in de richting van Apeldoorn. Er 
geldt een snelheidsbeperking 
van 90 kilometer per uur.

	Fase 3: Vaassen-Epe van 8 no-
vember tot 19 november

 Werkzaamheden tussen Vaas-
sen (26) en Epe (27) in de rich-
ting van Zwolle. Overdag zijn 
2 rijstroken beschikbaar voor 
verkeer. In de nachten en week-
enden is er 1 rijstrook beschik-
baar in de richting van Zwolle. 
Er geldt een snelheidsbeperking 
van 90 kilometer per uur. 

	Fase 4: Epe-Heerde van 22 no-
vember-6 december

 Nachtafsluitingen tussen Epe 
(27) en Heerde (29) in de rich-
ting van Zwolle. Doordeweeks 
zijn overdag altijd 2 rijstroken 
per richting beschikbaar. Ver-
keer in de richting van Zwolle 
wordt omgeleid via de N309 en 

de A28.

Advies aan weggebruikers
	Vermijd tijdens de werkzaam-

heden de A50 tussen knoop-
punt Hattemerbroek en de aan-
sluiting Vaassen.

	Raadpleeg voor vertrek de ac-
tuele verkeersinformatie.

	Houd rekening met extra 
reistijd.

	Volg de aanwijzingen en omlei-
dingsroutes op de borden langs 
de weg.

	Werk zoveel mogelijk vanuit 
huis.

Als u wel met de auto reist
	Pas uw vertrektijd aan vanwege 

een langere (omleidings)route 
én kans op file(s).

	Volg de aanwijzingen op de 
borden boven en langs de weg 
voor de omleidingsroutes.

	Kijk voor meer informatie op 
www.rijkswaterstaat.nl/groot-
onderhoudoostnl of raadpleeg 
de actuele verkeersinformatie 
via de app Rijkswaterstaat Ac-
tueel, Twitter @RWSverkeersinfo 
of bel 0800-8002.  ■

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


