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Gemeentelijke informatie

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

gemeenteraad 
Ronde-tafel op 31 mei 2021 
Op maandag 31 mei 2021 heeft de gemeenteraad zich digitaal voorbereid op de komende 
raadsvergadering op 14 en 21 juni 2021. De videotulen van dit ronde-tafelgesprek kunt u via 
https://voorst.raadsinformatie.nl terugkijken in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal. 
Voor het ronde-tafelgesprek 31 mei 2021 klikt u in de kalender op 31 mei 2021. Daar ziet u 
de onderwerpen die binnenkort op de agenda van de gemeenteraad staan.  
Vragen over Politiek Portaal? Neem gerust contact op met de griffie via 0571-27 93 87 of kijk 
op https://www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/werkwijze/griffie voor andere 
contactmogelijkheden.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 
Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Dat is mogelijk door raadsleden te benaderen, mee te 
praten in de ronde-tafelgesprekken of een e-mail of brief te sturen aan de raad: raad@voorst.nl 
of Postbus 9000, 7390 HA Twello. De gemeenteraad heeft een twitteraccount: @RaadVoorst. 
Vanwege de richtlijnen rond het coronavirus kunt u op dit moment alleen telefonisch of per 
e-mail contact opnemen met de raadsleden en raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal. De manier van vergaderen 
is afhankelijk van de actuele situatie met het coronavirus. Houd www.voorst.nl daarvoor in de 
gaten. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt digitaal vergaderen 
mogelijk. Viahttps://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de digitale vergaderingen live volgen (beeld 
+ geluid). In de kalender kiest u de vergadering, daarna klikt u op ‘live’. 
	maandag 14 juni   10.00 uur raadsvergadering (digitaal) afwijkend aanvangstijdstip!
	maandag 21 juni  19.30 uur raadsvergadering (digitaal)

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling   
	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, fractievertegenwoordiger 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-mail service raadsstukken
De raad biedt een e-mail service. Hiermee ontvangt u een e-mail met een directe link naar de 
vergaderstukken. Vraag de email service aan door een e-mail naar raad@voorst.nl te sturen. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier Bernadette Jansen: 0571-27 92 17, 
of 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

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 ge-
bouw 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.  ■

Eénrichting looproute op de weekmarkt

 
Tijdens de vrijdagmarkt in Twel-
lo moeten bezoekers zich nog 
steeds aan de éénrichting loop-
route houden. Deze looprichting 
staat met bewegwijzering aan-
gegeven. Op deze manier is het 
gemakkelijker om een veilige af-
stand van elkaar te houden.

Bezoek de weekmarkt 
alleen
Bezoek de markt zoveel mogelijk 
alleen, dus niet in gezelschap. 
Volg deze oproep in het belang 
van uw eigen gezondheid en die 
van uw medemens.

Veiligheidsmaatregelen
Verder gelden ook de volgende 

maatregelen op de markt:

	Het openbaar toilet is gesloten 
voor publiek.

	Eet en drink niet op het 
marktplein.

	Houd  anderha l ve  me-
ter afstand van elkaar en 
van onze marktlieden.

	Ga niet in groepjes bij elkaar 
staan.

	Voorkom drukte bij de kramen. 
	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.  ■

Samen Tegen Voedselverspilling zoekt 
Verspillingsvrije Helden

De stichting Samen Tegen Voed-
selverspilling zoekt Verspillings-
vrije Helden van Nederland. Bent 
u, of kent u, iemand die slim 
boodschappen doet, handig eten 

bewaart of een heuse kliekjesko-
ning is? Laat dan via Instagram 
weten op welke manier u, of uw 
genomineerde, verspilling voor-
komt en gebruik daarbij 
#verspillingsvrijeheld. Zo maakt u 
kans op leuke prijzen, zoals een 
fotoshoot of een verspillingsvrij 
pakket. In de Verspillingsvrije 
Week van 7-13 september, ini-
tiatief van 
@SamenTegenVoedselverspilling, 
worden de helden met foto uit-
gelicht in de nieuwsbrief, op sa-
mentegenvoedselverspilling.nl en 
de sociale media kanalen. Heeft 
u geen Instagram? Mail dan uw 
nominatie naar:
week@samentegenvoedselverspilling.nl  ■
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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

voorstwijzervoorstwijzer

Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl onder Beleid & re-
gelgeving 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 bekendmaking/
publicatie staat of het mogelijk 
is om een inspraakreactie, ziens-
wijze, bezwaarschrift of beroep-
schrift in te dienen. En zo ja, tij-
dens 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 sto-
ring in de app 'Over uw buurt' ko-

men 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 berich-
ten die onder meer gemeenten, 
provincies en waterschappen via 
overheid.nl publiceren. U stelt 
het type bericht in en van welke 
organisatie u deze berichten wilt 

ontvangen. Daarbij is het ook 
mogelijk een afstand ten opzich-
te van uw adres aan te geven. U 
krijgt dan bericht over de actuele 
locatiegebonden bekendmakin-
gen/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 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 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 24 mei 2021 tot en met 
vrijdag 28 mei 2021.

Bekendmakingen

Week 22: 02-06-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Rozendaalseweg 12 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
11/05/21

Z-21-04435_2021-31259

Veluwsedijk 5 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
12/05/21

Z-21-04586_2021-31258

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Kadijk 18-20 in Terwolde Realiseren nieuw ontmoetingsgebouw Voornemen bestemmingsplan voor 
te bereiden

Z-20-05550_2021-31667

Wellinkhofweg 5 in Terwolde Agrarische bestemming wijzigen in woonbestemming Ontwerp NL.IMRO.0285.20302-OW00

Maatwerkvoorschriften

Klarenbeekseweg 1 in Voorst Verzoek maatwerkvoorschrift om geen vetafscheider te 
hoeven plaatsen

Vergunning verleend Z-MAATWERK-2021-000291

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Kleine Enkweg 4A in Voorst Realiseren gesloten bodemenergiesysteem Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2021-0012

Omgevingsvergunning

Bonenkampsweg 4B in Voorst Bouwen bijgebouw Aanvraag ontvangen SXO-2021-0337

Broekstraat 67 in Klarenbeek Bouwen woonhuis Vergunning verleend SXO-2021-0152

Dijkhofstraat 9 in Twello Realiseren plattelandswoning Vergunning verleend SXO-2021-0220

Diverse locaties in de gemeente Voorst Aanleggen middenspanningsverbinding tussen  
Apeldoorn en Wilp

Aanvraag ontvangen SXO-2021-0317

Hessenlaan 21 in Teuge Bouwen schuur Vergunning verleend SXO-2021-0286

Hessenlaan 23 in Teuge Bouwen schuur Vergunning verleend SXO-2021-0285

Hessenlaan 25 in Teuge Bouwen schuur Vergunning verleend SXO-2021-0284

Kopermolenweg 11 in Klarenbeek Vervangen dakplaten en gevelbekleding Aanvraag ontvangen SXO-2021-0338

Middendijk 10A in Nijbroek Uitbreiden werktuigenberging Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0231

Rijksstraatweg 66 in Voorst Plaatsen 2 dakkapellen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0336

Uiverstraat kavel 1 t/m 10 in Teuge Bouwen 10 woningen Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0217

Overig

Gemeente Voorst Ontwerpbegrotingen Gemeenschappelijke Regelingen Ontwerp Z-21-05587_2021-31887

Sloopmelding

Molendwarsstraat 45 in Twello Verwijderen asbest dakbedekking schuur Melding beoordeeld SXO-2021-0335

Verkeersbesluit

Badijkstraat in Twello Realiseren individuele gehandicaptenparkeerplaats Besluit genomen Z-21-05314_2021-30976

Wet geluidhinder

Oude Rijksstraatweg 4A in Twello Realiseren kinderopvang in bestaand kantoorpand Besluit genomen Z-21-02028_2021-31299

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
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Hoe verwarmen we onze woningen zonder aardgas?

De Rijksoverheid wil de CO2-
uitstoot verminderen door over 
te stappen van aardgas op duur-
zame energie. Vanaf 2050 is er 
geen aardgas meer beschikbaar 
om woningen en gebouwen te 
verwarmen. In de meeste huis-
houdens is aardgas nu nog een 
vanzelfsprekende keuze voor het 
verwarmen en koken. Daar komt 
de komende 30 jaar verandering 
in met de Transitievisie Warmte. 
Niet in één keer, maar gelei-
delijk, stap voor stap, met een 
wijkgerichte aanpak. In dit artikel 
lichten wij toe waarom we van 
het aardgas af gaan, en wat de 
alternatieven voor aardgas zijn. 

Waar gebruiken we nu 
gas voor?
Een gemiddeld huishouden ver-
bruikt 1.500 m3 aardgas per jaar. 
De grootste verbruikers zijn de 
verwarming (80%) en warm water 
(20%, vooral voor het douchen). 
Voor het koken is relatief wei-
nig gas nodig. Uiteindelijk is het 
gasverbruik afhankelijk van het 
soort huis, de mate van isolatie, 
de grootte van het huishouden 
en het gedrag van de bewoners.

Waarom gaan we van het 
aardgas af?
Aardgas is een fossiele brand-
stof. In Nederland hebben we 
in de jaren zestig van de vorige 
eeuw een flinke gasbel ontdekt 
onder Groningen. Die gasvoor-
raad is natuurlijk niet oneindig. 
En bij de verbranding van aard-
gas komt koolstofdioxide (CO₂) 
vrij. De uitstoot van broeikasgas 
zorgt voor klimaatverandering. 
De klimaatverandering is nu al 
wereldwijd goed merkbaar en 
zichtbaar. Er komen meer weers-
extremen voor, zoals extreme 
regenval en extreme droogte. 
Vooral in arme gebieden zijn de 
gevolgen van de klimaatveran-
dering groot, met watertekor-
ten, overstromingen, ziekten en 
slechtere oogsten. Maar ook in 
ons land kunnen we de gevolgen 
van de klimaatverandering mer-
ken. De winters worden zachter 
en de zomers juist droger en 
heter. Het weer wordt natter en 
extremer, met meer zware bui-
en en meer hittegolven. Het is 
daarom belangrijk dat we de kli-
maatverandering zoveel mogelijk 
voorkomen door de uitstoot van 
broeikasgas te stoppen. 
Daarnaast zijn er meer redenen 
waarom we geen aardgas meer 
willen gebruiken. De winning van 

aardgas zorgt voor aardbevingen 
in Groningen én dit veroorzaakt 
veel schade aan de woningen. En 
hoewel er andere gaswinningslo-
caties zijn in Nederland, is de 
gasvoorraad hier beperkt. Het 
importeren van gas uit andere 
landen is duurder en maakt ons 
afhankelijk van andere landen. 
Het transport over grote afstan-
den is niet klimaatvriendelijk en 
daarom niet gewenst. 

Alternatieven voor aard-
gas
Er zijn verschillende andere ma-
nieren om onze woningen com-
fortabel te verwarmen zonder 
aardgas:
	Elektrische oplossingen
 Eén van de manieren om een 

woning te verwarmen is met 
elektriciteit.  Uw woning wordt 
dan ‘all electric’ gemaakt. In 
bijna alle gevallen gebeurt dat 
door middel van een warm-
tepomp. Een warmtepomp 
werkt volgens hetzelfde (maar 
omgekeerde) principe als een 
koelkast. De warmtepomp 
onttrekt warmte uit de bui-
tenlucht, bodem of zonnecol-
lectoren. Met behulp van elek-
triciteit wordt het leidingwater 
of de lucht verwarmd. Het is 
een slim systeem, want onder 
de juiste omstandigheden ge-
bruikt een warmtepomp 1 kWh 
stroom om ongeveer 4 kWh 
warmte te maken. De woning 
moet wel aan bepaalde voor-
waarden voldoen, zoals goede 
isolatie. 

 Een andere manier van 
elektrisch verwarmen zijn 
infraroodpanelen. 

 Infraroodpanelen zijn elektri-
sche panelen die u aan het pla-
fond of de wand hangt en die 
stralingswarmte afgeven. Ze 
verwarmen niet de lucht, maar 
alleen het object dat zich in de 
ruimte bevindt. 

	Warmtenetten
 Op veel plekken is warmte be-

schikbaar die anders verloren 
zou gaan. Bijvoorbeeld rest-
warmte uit de industrie, maar 
ook uit natuurlijke bronnen 
zoals de bodem of rivieren. Die 
warmte wordt in een warmte-
centrale overgebracht op water 
dat door goed geïsoleerde lei-
dingen loopt, het warmtenet. 
Het water in het warmtenet is 
warm genoeg om huizen te 
verwarmen en van warm water 
te voorzien. Het koken doet u 
dan elektrisch.  

	Groen gas of waterstof
 Groengas is een gas uit bio-

logische bronnen, zoals mest, 
GFT of agrarische reststromen 
dat opgewerkt wordt tot aard-
gaskwaliteit. Het werkt net als 
aardgas waardoor er geen aan-
passingen nodig zijn aan cv-
ketels die op aardgas werken. 

 Waterstofgas kan op drie ma-
nieren gemaakt worden. Grij-
ze waterstof wordt gemaakt 
door stroom met aardgas te 
laten reageren. Blauwe water-
stof wordt op dezelfde manier 
gemaakt als grijze waterstof, 
maar de CO2 wordt afgevan-
gen en opgeslagen. Groene 
waterstof wordt gemaakt door 
water te splitsen in waterstof 
en zuurstof met behulp van 
groene stroom. Er wordt hard 
gewerkt aan de productie van 
groene waterstof, maar dit is 
nog schaars en dat zal voor-
lopig nog zo blijven. 

Reductie energie voorop
Onafhankelijk van de mogelijke 
alternatieven voor aardgas: min-
der energie gebruiken is altijd 
zinvol. Hoe minder energie we 
verbruiken, hoe minder we moe-
ten opwekken. Voor hulp bij het 
verduurzamen van uw woning 
kijkt u op www.regionaalener-
gieloket.nl/voorst

En nu?
De gemeente onderzoekt nu 
samen met de woningcorporatie 
IJsseldal Wonen, netbeheerder 
Liander, Waterschap Vallei en 
Veluwe en energie coöperatie 
EnergieRijk Voorst wat de mo-
gelijkheden zijn voor het staps-
gewijs aardgasvrij maken van 
de woningen. Dit gebeurt met 
een wijkgerichte aanpak zodat 
in 2050 alle woningen in de ge-
meente Voorst aardgasvrij zijn. 
De adviesbureaus APPM en Buro 
Loo helpen de gemeente om de 
mogelijkheden voor het staps-
gewijs aardgasvrij maken van de 
woningen te beschrijven in de 
Transitievisie Warmte gemeente 
Voorst. Het ontwerp van deze 
transitievisie deelt de gemeente 
Voorst in het komende najaar. 

In de komende maanden vertel-
len we, in een aantal artikelen in 
de Voorstwijzer, wat de transi-
tie warmte voor u als inwoner 
of bedrijf betekent.  Nu al meer 
lezen? Kijk dan op voorst.nl/
duurzaamheid onder Transitie-
visie Warmte.   ■

Naar het gemeentehuis? Maak altijd eerst 
(online) een afspraak
we werken alleen op afspraak 

Het gemeentehuis is alleen op af-
spraak geopend. Dit is nodig om 
verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen. Online en telefo-
nisch zijn we gewoon bereikbaar. 
Maak eerst online een afspraak op 
voorst.nl of telefonisch om langs 
te komen. Zonder afspraak naar 
het gemeentehuis 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 absoluut noodzakelijk dat 
u in persoon langskomt om een 
product aan te vragen? Maak dan 
eerst online op voorst.nl of tele-
fonisch een afspraak met ons. U 
kunt nu ook digitaal een afspraak 
maken voor de bouwbalie van de 
gemeente Voorst op voorst.nl

Regel tijdig uw 
reisdocument
Overweegt u een buitenlandse 
vakantie? Denk dan ook aan een 
geldig reisdocument! Vaak rea-
liseren mensen zich pas op het 
laatste moment dat hun reisdo-
cument (bijna) verlopen is. Door 
de corona maatregelen werken 

wij alleen op afspraak. Dit zorgt 
voor langere wachttijden. Ver-
geet daarom niet om tijdig een 
nieuw reisdocument aan te vra-
gen. Het kost u namelijk extra 
geld wanneer u een spoeddocu-
ment of zelfs een nooddocument 
moet aanvragen.

Burgerzaken weer op 
maandagavond open
Sinds 31 mei is Burgerzaken 
weer iedere maandagavond van 
17.00 tot 20.00 uur geopend. 
Ook tijdens de avondopenstel-
ling werken wij uitsluitend op 
afspraak. Plan dus op tijd uw 
afspraak online of telefonisch. 
Zonder afspraak mogen de me-
dewerkers u niet helpen. Dit 
geldt ook voor het afhalen van 
documenten.

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  ■

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

Winnaars Wereld Bijendag

Donderdag 20 mei was het We-
reld Bijendag. Op deze jaarlijkse 
Wereld Bijendag vieren we de 
belangrijke rol die bijen en an-
dere bestuivers vervullen in het 
ecosysteem. Inwoners van de 
gemeente Voorst maakten kans 
op een ‘Help-de-Bij-startpakket’ 
(inclusief bijenhotel, bijenbar 
en een cadeautje van een lokale 
imker) door de prijsvraag te be-
antwoorden: ‘Hoe heet de suiker-
rijke vloeistof die bijen uit planten 
halen?’ 

Maar liefst 64 inwoners wisten het 
juiste antwoord op de prijsvraag 
te geven, namelijk: ‘Nectar’. Na 
afloop van de actie heeft wethou-
der Harjo Pinkster drie winnaars 
getrokken. De prijswinnaars heb-
ben ondertussen allen hun prijs 
ontvangen. Gefeliciteerd en veel 
plezier met het prijzenpakket!  ■

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM
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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

voorstwijzervoorstwijzer
Uitnodiging digitale bijeenkomsten WWL-plan (randweg Twello)

De gemeenteraad heeft op 25 ja-
nuari 2021 het raadsvoorstel rond 
de randweg Twello en de maatre-
gelen aan het spoor aangenomen 
op voorwaarde van een aantal af-
spraken. De plannen rondom de 
randweg Twello en de maatregelen 
aan het spoor maken onderdeel uit 
van het integrale en gebiedsge-
richte plan, het ‘Woon-Werk-Leef 
plan’ (WWL-plan). 

Het WWL-plan is in samenwerking 
met ProRail opgesteld en draagt 
bij aan een aantrekkelijk en duur-
zaam woon- en werkklimaat en 
meer veiligheid op de weg en op 
het spoor in de gemeente Voorst. 
De doortrekking van de randweg 
Twello met een nieuwe onderdoor-
gang onder het spoor en de vei-
ligheidsmaatregelen op het spoor 
zijn de kern van het plan. De doe-
len en ambities van het plan zijn:
	een verbetering van het woon- 

en leefklimaat in Twello en in 

de buitengebieden van Voorst 
en Klarenbeek;

	een veiliger spoor- en wegen-
net voor treinreizigers, ver-
keersdeelnemers, inwoners en 
recreanten;

	een impuls voor het lokale ves-
tigingsklimaat voor bedrijven.

Het WWL-plan is een ambitieus 
plan en nog niet in beton gegoten. 
De omgeving willen we graag mee-
nemen om tot de meest optimale 
en gedragen keuzes te komen voor 
de uiteindelijk te nemen maatre-
gelen. De plannen in het WWL-
plan bestrijken een relatief groot 
geografisch gebied en daarom or-
ganiseren wij een aantal gebieds-
gerichte digitale bijeenkomsten, 
ingedeeld naar een cluster van 
overwegen. Tijdens deze bijeen-
komsten informeren wij belang-
stellenden over de inhoud van het 
plan, en wat dat concreet betekent 
voor de overwegen. Er is een mo-

gelijkheid tot het stellen van vra-
gen en het inbrengen van ideeën.

Digitale bijeenkomsten op 
15 en 16 juni 2021
	Dinsdagavond 15 juni 2021: 

Overwegen van de Dernhorst-
laan en de Holthuizerstraat

	Woensdagavond 16 juni 2021: 
Overwegen van de Molen-
straat, de Stationsstraat en de 
Domineestraat

Hoe neemt u deel aan de 
digitale bijeenkomsten?
Graag nodigen wij u van harte uit 
om de bijeenkomsten bij te wonen. 
Om deel te nemen aan de digitale 
bijeenkomsten geeft u zich op via 
voorst.nl/westelijke-randweg-twello 
waarna u een link naar de digitale 
bijeenkomst ontvangt.  Aanmel-
den is mogelijk tot en met 14 juni 
2021. Kijk voor meer informatie en 
alle documenten op: 
voorst.nl/westelijke-randweg-twello  ■

Provincie start onderhoud wegen tussen 
Arnhem, Apeldoorn en Zutphen
Vanaf 4 juni 2021 start de Provin-
cie Gelderland met groot onder-
houd aan een aantal provinciale 
wegen in het gebied tussen Arn-
hem, Apeldoorn en Zutphen. Die 
werkzaamheden lopen door in het 
volgende jaar. Het gaat om werk-
zaamheden die niet uitgesteld 
kunnen worden, bijvoorbeeld om-
dat het asfalt slecht is. De provin-
cie doet er alles aan om de hinder 
zo veel mogelijk te beperken en 
roept verkeersdeelnemers op zich 
aan de omleidingsroutes te hou-
den. Dat is in het belang van de 
veiligheid en voorkomt overlast 
voor de omgeving. Een actueel 
overzicht van alle werkzaamheden 
en omleidingsroutes is te vinden 
op gelderland.nl/bereikbaarheid-
Apeldoorn-Zutphen-Arnhem 

Aftrap werkzaamheden N786 
Harderwijkerweg Eerbeek
De eerste werkzaamheden vinden 
plaats aan de N786 Harderwijker-

weg in Eerbeek.  Het asfalteren 
start 4 juni.  Vervolgens werkt 
provincie Gelderland in 2021 ook 
aan de N344 Apeldoorn-Deventer, 
N788-A50 Beekbergen-A1, N789 
Loenen-rotonde Zutphenseweg 
en A348 Arnhem-Dieren. 

Bereikbaarheid regio
Door de werkzaamheden zoveel 
als mogelijk op elkaar af te stem-
men en omleidingsroutes te vol-
gen, blijft de regio bereikbaar. 
Uitstel van de werkzaamheden is 
helaas niet mogelijk. Bij een aan-
tal provinciale wegen gaat het om 
asfalt dat in slechte staat verkeert 
en vervangen moet worden. Ook 
de sneeuw en vorst van afgelo-
pen winter heeft een rol gespeeld. 
Daarnaast betreft het werkzaam-
heden van de provincie, die waren 
vertraagd als gevolg van stikstof-
maatregelen. In dezelfde periode 
vindt ook onderhoud plaats aan 
gemeentelijke en rijkswegen.  ■


