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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Ronde-tafelgesprekken maandag 8 en dinsdag 9 
februari 19.30 uur 
(let op: tijdelijk alleen digitaal!)

Maandag 8 februari en dinsdag 9 februari 2021 heeft de gemeenteraad weer ronde-
tafel gesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van 
het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en 
het college. Dit is ter voorbereiding op de raadsvergadering over onderstaande 
onderwerpen op 1 maart 2021 vanaf 19.30 uur. Op voorst.raadsinformatie.nl kunt 
u alle gesprekken live volgen (beeld + geluid).Klik hiervoor in de kalender op de 
ronde-tafelgesprekken van 8 februari 2021 of 9 februari 2021. Daarna klikt u op 
de knop ‘live’. 

Deelnemen
U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een 
onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan uiterlijk vrijdag 5 febru-
ari 12.00 uur een e-mail naar raad@voorst.nl maar liever eerder. De griffie neemt 
daarna contact met u op. U kunt, als u dat liever doet, ook schriftelijk reageren op 
geagendeerde onderwerpen. Ook dan stuurt u een e-mail naar raad@voorst.nl 

Agenda

Maandag 8 februari 19.30 uur 

1. Fietspad langs de Fliert; brief van Bewonersgroep Fliert Natuurlijk! 
Verschillende inwoners hebben de raad een brief gestuurd over dit fietspad. Het 
college heeft ook formele bezwaren ontvangen, die nog behandeld worden en daar 
wil de raad zich niet mee bemoeien. Maar de raad wil nu toch vragen stellen om te 
weten waar de onrust vandaan komt.

2. Nieuwe locatie brandweerkazerne Twello en beantwoording schriftelijke vragen 
van Gemeente Belangen over aangescherpte ARBO-richtlijnen VNOG 
Het college wil de brandweerkazerne in Twello verplaatsen. De Veiligheidsregio 
(VNOG) heeft aangegeven de nieuwe locatie niet geschikt te vinden vanwege de 
verwachte aanrijtijden. Ook zijn er vragen gesteld over nieuwe ARBO-richtlijnen en 
wat dit betekent voor de brandweerkazernes van de gemeente Voorst. Het college 
heeft deze vragen beantwoord. 

3. Kadernota 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 
In januari 2020 zijn de Toekomstvisie en de bijbehorende opdrachten van de VNOG 
vastgesteld. De financiële effecten van de Toekomstvisie zijn verwerkt in de begroting 
2021-2024. Nu is de Kadernota 2022-2025 vastgesteld door het algemeen bestuur 
van de VNOG. De raden van de 22 gemeentes van de Veiligheidsregio kunnen hierop 
reageren, zodat dit meegenomen kan worden in de conceptbegroting 2022. 

4. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
Net als alle andere gemeenschappelijke regelingen moet de VNOG voldoen aan de 
nieuwe wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Daarom, en om nog wat andere 
wijzigingen door te voeren, moet de verordening worden aangepast. De raden van 
de 22 gemeentes moeten hier mee instemmen. 

5. Nota Activabeleid 2021 
De financiële verordening gemeente Voorst 2017 schrijft voor dat de gemeenteraad 
eens in de vier jaar een Nota activabeleid vaststelt. De vorige Nota activabeleid is 
van 2016. De nota is aangepast volgens de nieuwste wettelijke voorschriften.

Dinsdag 9 februari 19.30 uur

1. Uitgangspuntennotitie Jongerenwerk voor de aanbesteding Jongerenwerk Voorst 
2021-2024
Het college wil het jongerenwerk aanbesteden en heeft daarvoor de uitgangspunten 
geformuleerd. De uitgangspunten zijn het resultaat van een interactief proces met 
verschillende groepen en organisaties.

2. Koerswijziging Stichting Mens en Welzijn 
De Stichting Mens en Welzijn wil anders gaan werken en gaat voortaan algemene 
voorzieningen aanbieden. De maatwerkvoorziening Dagbesteding, speciaal voor 
kwetsbare ouderen met geïndiceerde zorg, wordt een algemene voorziening dagbe-
steding voor ondersteuning van alle kwetsbare én oudere inwoners van de gemeente 
Voorst. Het college steunt deze koerswijziging.

3. Onderzoek Tiny Houses 
Het college heeft onderzocht of het wenselijk is om Tiny Houses in de gemeente 
Voorst mogelijk te maken. Het college wil in de toekomst meer aandacht voor andere 
(waaronder kleinere of vernieuwende) woonvormen in nieuwbouwplannen in de kernen 
en bij het zogenaamde functieveranderingsbeleid.

4. Evaluatie Vitaal Voorst: beleid voor volksgezondheid en sport en bewegen
In 2017 is de nota Vitaal Voorst vastgesteld. Die nota was een integratie van Volks-
gezondheid en Sport en Bewegen. Het college is tevreden over het resultaat als 
geheel. En constateert ook dat preventie om een lange adem vraagt. Nieuw beleid 
voor Volksgezondheidsbeleid en Sport en Bewegen staat voortaan in de Kadernota 
Sociaal Domein. 

5. Opdrachtomschrijving voor evaluatie Voorst onder de Loep
In de evaluatieopdracht van het project Voorst onder de Loep geeft het college aan 
hoe hij dit project wil gaan evalueren. Om leerpunten te halen uit dit grote project 
en de resultaten ervan vast te stellen, kijkt het college terug op zes jaar Voorst onder 
de Loep, met een reflectie op het proces en de inhoud. 

Informatie
Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten kunt u inzien op 
voorst.raadsinformatie.nl of via de (gratis) app Politiek Archief (voor tablets). Op voorst.
raadsinformatie.nl kunt u ook de ronde-tafelgesprekken live volgen (beeld+geluid), 
Klik hiervoor op de datum van de ronde-tafelgesprekken en daarna op de knop ‘live’.

Als u met uw smartphone of tablet deze QR-code scant komt u direct 
bij de vergaderstukken van maandag 8 februari.

Als u met uw smartphone of tablet deze QR-code scant komt u 
direct bij de 
vergaderstukken van dinsdag 9 februari.

Besluitenlijst raadsvergadering 25 januari

Besluiten
▪ Bestemmingsplan Middendijk 33-35, Nijbroek
▪ Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 11 januari 2021
▪ Aanvullende ondersteuningsmaatregel voor zwembad De Schaeck
▪ Randweg Twello; met in achtneming van het amendement van Gemeente Belangen 

en D66
▪ Motie ‘Gelijk oversteken’ van Fractie Suelmann, CDA, VVD-Liberaal2000, 
 PvdA-GroenLinks en Lijst Arend over Veilig naar school
▪ Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Voorst 2021

Verworpen motie
▪ Motie ‘Geen vertrouwen’ van Lijst Arend
 De motie is verworpen met 7 stemmen voor (PvdA-GroenLinks, Lijst Arend,  

Fractie Suelmann en mevrouw J.H. van Amerongen-Elfferich, de heer G.A. Rutgers 
en de heer E.J. de Weerd van VVD-Liberaal2000) en 12 stemmen tegen (Gemeente 
Belangen, CDA, D66 en de heer G. Schimmel van VVD-Liberaal2000).

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op 
https://voorst.raadsinformatie.nl direct bij de besluitenlijst te komen. 
Hier kunt u ook de videotulen van de raadsvergadering van 25 januari 
terugkijken. In de kalender klikt u dan op de gewenste datum. 
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier,  
Bernadette Jansen: 0571-27 92 17, raad@voorst.nl
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Gratis cursus ‘Politiek Actief’ 
De gemeente Voorst biedt (inmiddels voor de 5e keer) de cursus ‘Politiek Actief’ 
aan. De cursus is bedoeld voor iedereen die er over nadenkt om politiek actief te 
worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Of u na de cursus 
deze stap ook daadwerkelijk zet is uiteraard geheel aan u zelf. De cursus wordt ver-
zorgd door de griffie van de gemeente Voorst. En het mooie is: de cursus is gratis!
De cursus bestaat uit zeven woensdagavonden en is in verband met de corona-
pandemie volledig digitaal. We hebben de volgende data gereserveerd: 3 maart, 
10 maart, 17 maart, 24 maart, 31 maart, 7 april en 21 april. Kennis en vaardighe-
den wisselen elkaar af, op een leuke en ontspannen manier. Ook maakt u kennis 
met raadsleden en daarnaast woont u een digitale raadsvergadering bij op een 
maandagavond. Een uitleg over het vergadermodel en het digitaal bijwonen van 
de ronde-tafelgesprekken (beeldvormende vergadering van de raad) maken on-
derdeel uit van het programma. Én we gaan met elkaar debatteren, waarbij een 
professionele debattrainer de groep begeleidt.

Meer informatie
Meer informatie: www.voorst.nl/politiekactief
Aanmelden bij de griffie: griffie@voorst.nl of 06-25 47 13 94.

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 of Postbus 
9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst. 
In verband met de richtlijnen rond het coronavirus kunt u alleen telefonisch of per 
e-mail contact opnemen met de raadsleden en de raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal, afhankelijk 
van de actuele situatie in relatie tot het coronavirus. Houd www.voorst.nl  daarvoor 
in de gaten.
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming maakt digitaal vergade-
ren mogelijk. Via voorst.raadsinformatie.nl kunt u digitale vergaderingen live volgen 
(beeld + geluid). In de kalender kiest u de vergadering van uw keuze. Daarna klikt 
u op de knop ‘live’.
▪ maandag 8 februari 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken
▪ dinsdag 9 februari 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken
▪ maandag 1 maart 19.30 uur  raadsvergadering 

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties:
www.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
▪ Véronique Groothuis - Beijer, fractievoorzitter CDA, v.groothuis@voorst.nl / 
 06-15 49 44 90
▪ 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
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.

Weekmarkt Twello alleen met levensmiddelen en primaire 
levensbehoeften

De weekmarkt in Twello wordt 
gedurende de lockdown aange-
past. Alleen marktkramen met 
levensmiddelen en primaire le-
vensbehoeften zijn toegestaan.
Bezoek de markt zoveel mo-
gelijk alleen, dus niet in gezel-
schap. Volg deze oproep in het 
belang van uw eigen gezond-

heid en die van uw medemens.

Eénrichting looproute
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 
afstand van elkaar te houden.

Veiligheidsmaatregelen
Daarnaast gelden er nog een 
aantal maatregelen:
▪ Het openbaar toilet is gesloten 

voor publiek.
▪ Eet en drink niet op het 

marktplein.
▪ Houd anderhalve me-

ter afstand van elkaar en 
van onze marktlieden.

▪  Ga niet in groepjes bij elkaar 
staan.

▪ Voorkom drukte bij 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.  ■

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 invoert 
in uw navigatie, dan komt u van-
zelf bij de parkeerruimte van het 
gemeentehuis uit. Het is niet toe-
gestaan om uw auto bij aangren-
zende bedrijven te parkeren.  ■.
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl en ga naar de pa-
gina 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/pu-
blicatie staat of het mogelijk 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 gerust contact op met 
de gemeente Voorst: 0571-27 99 
11. 

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-
mailservice. 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, pro-
vincies en waterschappen via over-
heid.nl publiceren. U stelt het type 

bericht in en van welke organisatie 
u deze berichten wilt ontvangen. 
Daarbij is het ook mogelijk een af-
stand ten opzichte van uw adres 
aan te geven. U krijgt dan bericht 
over de actuele locatiegebonden 
bekendmakingen/publicaties bin-
nen 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 
we 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 natuur-
lijk wel. Houd er als derde be-
langhebbende rekening mee 
dat een ingediend bouwplan 
al behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig 
weer. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties die wij al op 
overheid.nl hebben geplaatst.

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 25 januari 2021 tot en met 
vrijdag 29 januari 2021.

Bekendmakingen

Week 05: 03-02-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Middendijk 33-35 in Nijbroek Herinrichting bedrijfsperceel Vastgesteld NL.IMRO.0285.13103-VS00

Troelstralaan, Abraham Kuyperstraat, 
Frans Halsstraat en Koningin Julianastraat 
in Twello

Woningbouw op de voormalige school- en spoorlocaties Voornemen Z-17-04364_2021-04065

Omgevingsvergunning

Eendenkooiweg kavel 4 (NBK N 2016) in 
Nijbroek

Bouwen vrijstaande woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0808

Fluitenkruid 38 in Klarenbeek Bouwen berging Aanvraag ontvangen SXO-2021-0039

Holthoevensestraat 22A in Teuge Bouwen kapschuur Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0802

Hoofdweg 71 in Klarenbeek Kappen beuk Aanvraag ontvangen SXO-2021-0041

Kneuterstraat 19 in Wilp Uitbreiden strandpaviljoen Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0760

Kruisdwarsweg 8 in Twello Bouwen pergola Aanvraag ontvangen SXO-2021-0034

Maarten Tromplaan 2 in Twello Veilig in gebruik hebben pand Vergunning verleend SXO-2019-0569

Meermuidenseweg 17 in Twello Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0032

Quabbenburgerweg 1 in Twello Kappen 2 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0051

Rembrandtstraat 32 in Twello Realiseren aanbouw Aanvraag ontvangen SXO-2021-0043

Reuvekampsweg 1 in Twello Kappen dode eik Aanvraag ontvangen SXO-2021-0050

Stellingmolenweg 15 in Voorst Vergroten slaapkamer Aanvraag ontvangen SXO-2021-0036

Twelloseweg 64 in Terwolde Vergroten woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0037

van Goghstraat 36 in Twello Plaatsen dakopbouw op bestaande uitbouw Vergunning verleend SXO-2020-0800

Vivaldistraat 1 in Twello Plaatsen dakkapel op voor-dakvlak Vergunning verleend SXO-2020-0640

Westererf 28 in Nijbroek Plaatsen dakkapel Vergunning verleend SXO-2020-0787

Weteringserf 6 in Terwolde Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0030

Zutphenseweg 35 in Klarenbeek Legaliseren bijgebouwen en paardenbak Vergunning verleend SXO-2020-0271/
NL.IMRO.0285.20291-VS00

Sloopmelding

Blériotstraat 2 t/m 8 in Teuge Verwijderen asbesthoudende toepassingen uit  
woningen

Melding ontvangen SXO-2021-0057

Enkweg 26 in Wilp Verwijderen en afvoeren asbest dak Melding ontvangen SXO-2021-0048

Holthuizerstraat 7 in Twello Verwijderen asbesthoudende rookgasafvoer Melding ontvangen SXO-2021-0033

Jan van Galenstraat 46 in Twello Verwijderen asbesthoudende ventilatiebuis Melding ontvangen SXO-2021-0040

Marktstraat 4 in Twello Verwijderen en afvoeren asbesthoudende pijp Melding ontvangen SXO-2021-0038

Rembrandtstraat 32 in Twello Gedeeltelijk verwijderen asbesthoudend  
dakbeschot

Melding ontvangen SXO-2021-0042

Wellerweg 6A in Nijbroek Afvoeren asbesthoudend plaatmateriaal Melding ontvangen SXO-2021-0058

Verkeersbesluit

Gemeente Voorst Ontheffing van Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 Besluit genomen Z-21-00734_2021-04606

Mozartstraat in Twello Individuele gehandicaptenparkeerplaats Besluit genomen Z-21-00352_2021-04466

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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Energie adviesrapport voor uw woningtype

Met de Buurtactie Energiezuinig 
Wonen heeft de gemeente Voorst 
haar inwoners geadviseerd over 
de mogelijkheden om hun woning 
energiezuiniger te maken. De suc-
cesvolle actie leidde ertoe dat meer 
dan 100 bewoners een advies-
rapport voor hun woning hebben 
opgevraagd. 

Voorbeeldwoningen 
In samenwerking met het Regionaal 
Energieloket heeft de gemeente 

Voorst in Twello en Klarenbeek de 
Buurtacties opgezet. In deze acties 
is een aantal voorbeeldwoningen 
onderzocht door energieadviseurs. 
Op basis van dit onderzoek zijn ad-
viesrapporten geschreven met daar-
in slimme stappen om de woning 
energiezuiniger te maken. Want wat 
is in uw situatie nu de beste op-
lossing? Welke stappen naar een 
energiezuiniger woning kunnen er 
worden gezet? En wat voor kosten 
kunt u daarbij verwachten? De ad-

Subsidie voor duurzame energie en energiebesparing

De subsidie voor duurzame ener-
gie en energiebesparing is ver-
anderd sinds 1 januari dit jaar. 
Woningeigenaren en zakelijke 
gebruikers kunnen vanaf 2021 
subsidie aanvragen voor duur-
zame energieopwekking, isola-
tiemaatregelen en/of aansluiting 
op een warmtenet. Dit is moge-
lijk met de Investeringssubsidie 
duurzame energie en energiebe-
sparing (ISDE). In 2021 is er €124 
miljoen budget beschikbaar. 

Woningeigenaren
Woningeneigenaren kunnen de 
subsidie aanvragen voor een 
zonneboiler, warmtepomp, 
aansluiting op een warmtenet, 

gevelisolatie, dakisolatie, vloer-
isolatie, spouwmuurisolatie en 
hoogrendementsglas. Er gelden 
verschillende voorwaarden om 
in aanmerking te komen voor 
de subsidie. De eigenaar moet 
de koopwoning als hoofdverblijf 
hebben. Bij de subsidie voor 
isolatie moet er voor minimaal 
1 andere maatregel subsidie 
worden aangevraagd. Dit kan 
een andere isolatiemaatregelen 
zijn, maar ook een warmtepomp, 
zonneboiler of aansluiting op het 
warmtenet. 

Zakelijke gebruikers
Zakelijke gebruikers zijn be-
drijven, woningcorporaties, 

Statiegeld op blikjes? Yes we can! 

Drankblikjes vormen het 
grootste aandeel van al het 
zwerfafval. Om te voorkomen 
dat lege blikjes als zwerfafval 
eindigen, neemt de gemeente 
Voorst (samen met meer dan 
250 gemeenten en bedrijven in 
Nederland) deel aan de cam-

pagne van de Statiegeldallian-
tie. Met deze campagne wil-
len zij dat het demissionair 
kabinet, nog voor de verkie-
zingen, besluit om statiegeld 
op blikjes te gaan heffen.  
Statiegeld op blikjes? Yes We 
Can! #StatiegeldYesWeCan.  ■

Geef uw mening over windmolens en 
zonne-energie in Voorst 
Heeft u een mening over wind-
molens in uw dorp? Of wilt u 
gewoon graag weten wat er zoal 
over gezegd wordt? Ga dan naar 
voorst.nl/energie of scan de QR-
code en bezoek onze digitale 
inloopruimte. 

Digitale inspreekavonden
Op de pagina van de digitale in-
loopruimte op voorst.nl/ener-
gie kunt u zich inschrijven voor 
inspraakavonden, uitgebreide 
informatie inzien en direct uw 
reactie achterlaten. De lokale in-
spraakavonden zijn nu allemaal 
geweest. De eerstvolgende en 
laatste digitale inspraakavonden 
zijn:

▪ Algemene avond over wind-
energie op 10 februari

▪ Bespreking voorlopige resulta-
ten op 23 februari 

Liever niet online uw mening 
geven? Neem dan telefonisch 
contact op met de gemeente via 
0571-27 99 11 en vraag naar Jel-
leke Bosma.  ■

Subsidie zonnepanelen nu ook voor mkb

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

De Investeringssubsidie duurza-
me energie en energiebesparing 
(ISDE) is met ingang van 1 janua-
ri 2021 tijdelijk uitgebreid. Deze 
regeling bestaat al een paar jaar, 
maar voorheen viel zonne-ener-
gie hier niet onder. Het midden- 
en kleinbedrijf (mkb) en andere 
zakelijke partijen met een klein-
verbruikersaansluiting kunnen 
nu ook subsidie aanvragen voor 
zonnepanelen en windturbines. 
De Investeringssubsidie duur-
zame energie en energiebespa-
ring (ISDE) voor zonnepanelen is 
beschikbaar voor onder andere 
mkb-bedrijven en maatschap-
pelijk vastgoed met een klein-
verbruikersaansluiting, zoals 
scholen en sportverenigingen. 

Particulieren komen niet in aan-
merking voor deze investerings-
subsidie. Zij kunnen wel de BTW 
(21%) terugvragen. 

Voorwaarden
De ISDE-subsidie kan alleen 
aangevraagd worden door zake-
lijke gebruikers met een klein-
verbruikersaansluiting. Deze 
aansluiting heeft een maximale 
doorlaatwaarde van 3x80 Am-
père. Daarnaast moet het netto 
verbruik via de kleinverbrui-
kersaansluiting in het vorige 
jaar minimaal 50.000 kWh zijn 
geweest. Gebruikers met een 
grootverbruikersaansluiting 
kunnen aanspraak maken op de 
SDE++-subsidie.

De aanvrager komt voor de subsi-
die voor zonnepanelen in aanmer-
king als het gezamenlijk piekver-
mogen van de panelen tussen de 
15 kW en 100 kW ligt. Aanvragen 
kunnen worden gedaan van 1 ja-
nuari 2021 tot en met 31 decem-
ber 2021. 

Benieuwd naar de 
mogelijkheden?
Heeft u een bedrijf in Apeldoorn, 
Epe of Voorst met een kleinver-
bruikersaansluiting (maximaal 
3*80A), en bent u benieuwd naar 
de mogelijkheden van de ISDE? 
Neem dan voor kosteloos en onaf-
hankelijk advies contact op met de 
Taskforce Zonne-energie via zon@
ovij.nl of kijk op www.ovij.nl/zon

verenigingen, Verenigingen van 
Eigenaren (VvE’s), overheden en 
particuliere verhuurders. Voor 
deze doelgroep is er subsidie be-
schikbaar voor een warmtepomp 
en een zonneboiler. Voor bedrij-
ven is er tot en met 31 december 
2023 subsidie beschikbaar voor 
kleinschalige windturbines en 
zonnepanelen.

Subsidie aanvragen of 
meer informatie?
De subsidie wordt verstrekt 
door de Rijksdienst voor On-
dernemend Nederland. U 
kunt alle informatie vinden op  
rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/isde  ■

viesrapporten gaan hierop in. 

Online adviesrapport
Bent u benieuwd hoe u energie kan 
besparen? De kans is groot dat één 
van de adviesrapporten ook voor uw 
woning geldt. Op 
regionaalenergieloket.nl/voorst 
staan de adviesrapporten voor ver-
schillende woningtypen en bouw-
jaren. Klik op de knop Buurtactie 
Energiezuinig Wonen en vraag het 
adviesrapport op.  ■

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

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 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

Verkiezing Tweede Kamer op 17 maart 2021

Op woensdag 17 maart 2021 
vindt de Tweede Kamerverkie-
zing plaats. In dit artikel infor-
meren we u over het stemmen 
bij volmacht, stemmen in een 
andere gemeente in Nederland 
met een kiezerspas en het aan-
vragen van een vervangende 
stempas. 

Stemmen bij volmacht
Als u iemand anders machtigt 
om voor u te stemmen heet dit 
‘stemmen bij volmacht’. We ken-
nen een onderhandse volmacht 
en een schriftelijke volmacht. 

Onderhandse volmacht
Als u bij de verkiezingen niet 
zelf kunt stemmen, kunt u uw 
stempas zelf omzetten in een 
onderhandse volmacht. U mach-
tigt dan iemand anders om voor 
u te stemmen.
Aandachtspunten zijn:
▪ u kunt zelf een onderhandse 

volmacht regelen door het 
invullen van het volmachtge-
deelte op de achterzijde van 
de stempas;

▪ u moet eerst uw stempas 
ontvangen hebben voordat 
u iemand onderhands kunt 
machtigen;

▪ de gemachtigde moet in de 
gemeente Voorst kiesgerech-
tigd zijn;

▪ er is een legitimatiebewijs van 
beide partijen nodig;

▪ de volmacht mag niet in het 
stemlokaal worden gegeven;

▪ als u toch in de gelegenheid 
bent om zelf te stemmen, kunt 
u dit doen met uw stempas 
(ook al is het volmachtge-
deelte op de achterzijde van 
de stempas ingevuld).

Schriftelijke volmacht
Als u iemand anders wilt machti-
gen voordat u uw stempas heeft 
ontvangen of als u iemand wilt 
machtigen die in een andere 
gemeente als kiezer is geregis-
treerd, dan kunt u een schrifte-
lijke volmacht aanvragen. 
Aandachtspunten zijn:
▪ u kunt met een aanvraagfor-

mulier een volmacht aanvra-
gen (voor een aanvraagfor-
mulier zie voorst.nl of neem 
contact op met de gemeente, 
Publiekszaken);

▪ de aanvraag voor een schrifte-
lijke volmacht moet uiterlijk 12 
maart 2021 zijn ontvangen;

▪ degene die u machtigt moet 
stemgerechtigd zijn voor de 
verkiezing waarvoor de vol-
macht is gegeven;

▪ een schriftelijke volmacht kan 
niet ingetrokken worden;

▪ voor de aanvraag is geen legi-
timatiebewijs nodig.

Een kiezer mag niet meer dan 3 
volmachten aannemen. De vol-
machtstem dient tegelijk met de 
eigen stem te worden uitgebracht.

Stemmen in een andere 
gemeente in Nederland 
met een kiezerspas
Als u op 17 maart 2021 niet in de 
gemeente Voorst kunt stemmen 
en u wilt in een andere gemeente 
stemmen, dan kunt u een kiezers-
pas aanvragen.
U kunt uw stem uitbrengen in een 
gemeente binnen Nederland.

Schriftelijke aanvraag
Aandachtspunten zijn:
▪ u kunt met een aanvraagformu-

lier een kiezerspas aanvragen 

(voor een aanvraagformulier zie 
voorst.nl of neem contact op met 
de gemeente, Publiekszaken);

▪ de aanvraag voor een kiezerspas 
moet uiterlijk 12 maart 2021 zijn 
ontvangen.

Mondelinge aanvraag
Aandachtspunten zijn:
▪ tot uiterlijk 12 maart 2021 vóór 

17.00 uur kunt u de stempas 
overleggen bij de gemeente, Pu-
bliekszaken, en een kiezerspas 
aanvragen;

▪ bij inwilliging van het verzoek 
ontvangt u een kiezerspas.

Vervangende stempas 
aanvragen
Als u geen stempas heeft ontvan-
gen of de stempas is weggeraakt 
of onbruikbaar geworden, dan 
kunt u een vervangende stempas 
aanvragen.
De oorspronkelijke stempas komt 
dan op een lijst met ongeldige 
stempassen te staan.

Schriftelijke aanvraag
Aandachtspunt:
▪ de aanvraag voor een vervan-

gende stempas moet uiterlijk 12 
maart 2021 vóór 17.00 uur zijn 
ontvangen (voor een aanvraag-
formulier zie voorst.nl of neem 
contact op met de gemeente, 
Publiekszaken).

Mondelinge aanvraag
Aandachtspunt:
▪ tot uiterlijk 12 maart 2021 vóór 

17.00 uur kunt u bij de gemeen-
te, Publiekszaken, een vervan-
gende stempas aanvragen.

Voor meer informatie zie: 
voorst.nl/verkiezingen  ■

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

Aanslagbiljet gemeentebelasting komt eraan

Vanaf donderdag 11 februari valt 
het aanslagbiljet voor gemeente-
belastingen op de deurmat bij de 
inwoners van de gemeente Voorst. 
Bent u aangesloten op MijnOverheid, 
dan ontvangt u al eerder het digitale 
aanslagbiljet in uw berichtenbox, 
namelijk vanaf dinsdag 9 februari. 

Tribuut
Het aanslagbiljet wordt verstuurd 
door Tribuut. Tribuut is het be-
lastingcentrum voor alle inwoners, 
bedrijven en instellingen van de 
gemeente Apeldoorn, Epe, Lochem, 
Zutphen en Voorst. Tribuut verzorgt 
het opleggen en innen van alle ge-
meentelijke belastingen, en de 
waardering van onroerende zaken 
volgens de Wet Waardering Onroe-
rende Zaken (WOZ). 

Klopt uw aanslagbiljet niet?
Denkt u dat de WOZ-waarde of an-
dere zaken op het aanslagbiljet niet 
kloppen? Neem dan contact op met 
Tribuut. Zij beantwoorden vragen 
en zorgen dat eventuele onjuisthe-
den, bijvoorbeeld in de vastgestelde 
WOZ-waarde, zo snel mogelijk her-

steld worden.

Belafspraak met taxateur
Als u dit wenst, dan maakt Tribuut 
voor u een belafspraak met één van 
hun taxateurs. De taxateur kijkt dan 
samen met u naar de WOZ-waarde. 
Als de WOZ-waarde niet juist blijkt 
te zijn, dan wordt deze kosteloos, 
snel en eenvoudig aangepast. Het 
indienen van een bezwaar is daar-
door niet meer nodig. 

Mijn Tribuut
Op tribuut.nl heeft u de mogelijk-
heid om met uw DigiD in te loggen 
op een persoonlijke MijnTribuut 
pagina. Bijvoorbeeld om een taxa-
tieverslag op te vragen, via iDEAL te 
betalen, uw rekeningnummer te wij-
zigen of een automatische incasso 
aan te vragen. 

Bereikbaarheid Tribuut
Tribuut is van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, 
en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 
uur, telefonisch te bereiken via 
055-580 22 22. Het mailadres is  
info@tribuut.nl  ■

We helpen u graag, maak wel eerst online een 
afspraak
Onze openingstijden zijn anders en we werken alleen op afspraak 

De openingstijden van het gemeen-
tehuis zijn aangepast. We zijn alleen 
op afspraak geopend. Dit is nodig 
om verspreiding van het coronavi-
rus te voorkomen. Online en tele-
fonisch 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 ver-
huizing. Verloopt uw product bin-
nen twee weken? Of is het abso-
luut noodzakelijk dat u in persoon 
langskomt om een product aan te 

vragen? Maak dan eerst online op 
voorst.nl of telefonisch een afspraak 
met ons. U kunt nu ook digitaal een 
afspraak maken voor de bouwbalie 
van de gemeente Voorst op 
voorst.nl.

Frontoffice CJG en 
MNVoorst
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. Zonder 
afspraak naar het Kulturhus gaan 
heeft geen zin, omdat de medewer-
kers u dan niet mogen helpen. De 
frontoffice is telefonisch gewoon 
bereikbaar. 

Heeft u een vraag aan de gemeente? 
Regel het online op voorst.nl . Wilt 
u langskomen? Maak eerst een af-
spraak 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  ■


