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Gemeentelijke informatie

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Ja, ik wil…?!
Verklaart u de gemeente Voorst aan te nemen tot uw 
nieuwe werkgever en zorgt u als BABS voor de voltrekking 
van huwelijken & partnerschapsregistraties in 
de gemeente Voorst? Bent u enthousiast en weet u op een 
creatieve & persoonlijke wijze twee mensen de mooiste dag 
van hun leven te bieden?

Wat is daarop uw antwoord? 
Ga naar www.voorst.nl/vacatures

Ruimte voor nieuw energie, niet makkelijk, wel nodig

De noodzaak van het 
Klimaatakkoord.
Het Klimaatakkoord komt niet 
zomaar uit de lucht vallen. We 
maken grondstoffen sneller op 
dan de aarde ze kan aanvullen. 
Zo putten we de aarde uit met 
alle gevolgen van dien voor onze 
leefomgeving. Daarom hebben 
76 partijen het Klimaatakkoord 
ondertekend. We hebben afge-
sproken maatregelen te nemen 
om klimaatverandering tegen te 
gaan. Waaronder het opwekken 
van duurzame energie. Tot 2030 
richten we ons met name op zon-
ne- en windenergie. Het grootste 

gedeelte daarvan wordt gewon-
nen op zee. Omdat dat niet vol-
doende is, onderzoeken we ook 
alle mogelijkheden op land.

Ons landschap verandert. 
Onze omgeving verandert.
Kolen- en gascentrales staan voor 
de meeste mensen uit het zicht. 
Maar windmolens en zonnepane-
len? Die zijn zichtbaar en dichtbij. 
En het is duidelijk dat dit gevolgen 
heeft voor ons landschap en voor 
de omgeving waarin we wonen. 
We kunnen er niet omheen om sa-
men te bekijken wat de beste mo-
gelijkheden zijn. Dit gebeurt in 30 

energieregio’s in de zogenoemde 
Regionale Energiestrategie (RES). 

Wat kunt u doen?
Als er mogelijk een zonnepark 
of windmolen komt in de omge-
ving van uw woning of werkplek, 
dan roept dat natuurlijk vragen 
op zoals: “Welke gevolgen heeft 
dat voor mij? Ga ik er hinder van 
ondervinden? Wie verdient er aan 
die zonne- en windprojecten en 
kunnen de mensen in de omge-
ving ervan meeprofiteren?”  Op 
iedereendoetwat.nl/res leest u 
meer informatie over de stand 
van zaken.  ■

Gesloten op 5 mei en op 13 en 14 mei

Het gemeentehuis, CJG Voorst 
(Centrum voor Jeugd en Gezin) en 
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
zijn de gehele dag gesloten op 
Bevrijdingsdag woensdag 5 mei, 
Hemelvaartsdag donderdag 13 
mei, en op vrijdag 14 mei.  

Spoedeisende zaken
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 
geweld: 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).  ■

Digitale informatieavond Regionale Energie 
Strategie
De ontwerp RES ligt nu ter inzage. 
Deze kunt u via voorst.nl/energie 
inzien. Heeft u behoefte aan een 
toelichting, of wilt u vragen stel-
len? Stuur dan een e-mail naar 
duurzaam@voorst.nl om u aan te 
melden voor de digitale informa-

tieavond via Microsoft Teams. Via 
de chatfunctie heeft u de moge-
lijkheid om vragen te stellen. 

De digitale informatieavond is op 
dinsdagavond 11 mei 2021 en 
start om 19.30 uur.  ■

Weekendafsluitingen A1 Rijssen – Azelo mei 
en juni 2021

Rijkswaterstaat verbreedt de A1 
tussen Apeldoorn en Azelo. In 
mei en juni vinden asfalterings-
werkzaamheden plaats op het 
traject Rijssen-Azelo. 

Om het werk veilig uit te voeren is 
de snelweg A1 op dit weggedeel-
te steeds in 1 richting afgesloten. 
Weggebruikers moeten rekening 
houden met ernstige verkeers-
hinder en een extra reistijd.

Werkzaamheden mei 
Van vrijdag 7 mei tot maandag 
10 mei én van vrijdag 28 mei tot 
maandag 31 mei is de A1 tus-
sen oprit Rijssen en knooppunt 
Azelo afgesloten in de richting 
van Enschede/Osnabrück.

Werkzaamheden juni
Van vrijdag 4 juni tot maandag 7 
juni geldt dit voor de A1 tussen 
knooppunt Azelo en afrit Rijs-
sen in de richting van Deventer/
Amsterdam

Omleidingsroutes
Het doorgaande verkeer wordt 
omgeleid via de N18 en A12 en 

via de N35 en A28. Op de website 
vanAnaarBeter.nl vindt u infor-
matie over wegwerkzaamheden 
aan rijkswegen, verkeershinder 
en voordelige reisalternatieven.

Advies aan weggebruikers
	Vermijd tijdens de weekend-

afsluitingen de A1 tussen afrit 
Rijssen en knooppunt Azelo;

	raadpleeg voor vertrek de ac-
tuele verkeersinformatie;

	houd rekening met extra 
reistijd;

	volg de aanwijzingen en om-
leidingsroutes op de borden 
langs de weg.

Houd rekening met extra 
reistijd
	extra reistijd van 40 minuten;
	ex t r a  d ruk t e  op  de 

omleidingsroutes.

Vergroten capaciteit A1 
Apeldoorn-Azelo
Toenemend vrachtverkeer zorgt 
voor veel vertraging op de A1 
Oost tussen Apeldoorn en Aze-
lo. Dit traject is een belangrijke 
verbinding tussen economische 
gebieden binnen en buiten Ne-
derland. Goede doorstroming 
op deze route is belangrijk voor 
de bereikbaarheid en economi-
sche ontwikkeling van de regio. 
Daarom werken rijk en regio 
samen aan het vergroten van 
de capaciteit van de A1 Oost in 
het verbreden van de A1: tussen 
Apeldoorn en Deventer naar 2x4 
rijstroken en tussen Deventer en 
knooppunt Azelo naar 2x3 rij-
stroken.  ■

Wereld Bijendag 20 mei: Doe mee en win!

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Donderdag 20 mei is het Wereld 
Bijendag. Op deze dag vieren we 
de belangrijke rol die bijen en an-
dere bestuivers vervullen in het 
ecosysteem. Bestuiving is name-
lijk een belangrijk proces voor het 
leven van veel planten en dieren 
en dus ook voor de mens!

Niet alleen wilde bloeiende plan-

tensoorten zijn afhankelijk van 
bestuiving door dieren, maar ook 
voedselgewassen en landbouw-
grond. Bestuivers dragen niet al-
leen bij aan de voedselzekerheid, 
maar ze zijn ook belangrijk voor 
het behoud van de biodiversiteit. 
Helaas worden bestuivers, zoals 
bijen, steeds meer bedreigd.

Wat kunt u doen?
	Creëer bewustwording: de ach-

teruitgang van bijen treft ons 
allemaal!;

	Plant diverse soorten inheemse 
planten die in verschillende 
maanden bloeien;

	Gebruik geen giftige stoffen 
om onkruid en/of dieren te 
bestrijden;

	Haal pure honing bij de lokale 
imker;

	Voorkom uitdroging bij bij-
en door het maken van een 
bijenbar.

Bijenbar
Veel mensen kennen het “bijen-
hotel”. Maar wat is een hotel zon-
der een bar? Ook bijen kunnen 
dorst krijgen; helemaal wanneer 
het lang droog is. Bijen kunnen 
niet zwemmen. Zet daarom een 
bijenbar in uw tuin! Een bijenbar 
is eenvoudig te maken: vul een 
laag bakje of diep bord met wa-

ter en knikkers en/of kiezels en 
plaats deze in de tuin. Door de 
knikkers of kiezels verdrinken de 
bijen niet!

Winactie
Wilt u de bij een handje helpen? 
Doe dan mee met de winactie en 
maak kans op een “Help-de-Bij-
startpakket” ter waarde van € 
35,00. Het pakket bevat een bij-
enhotel, bijenbar én een cadeau-
tje van uw lokale imker.

Meedoen
Beantwoord de onderstaande 
prijsvraag en stuur het antwoord 
naar duurzaam@voorst.nl

Hoe heet de suiker-
rijke vloeistof die bijen uit 
planten halen?

Iedereen mag gratis aan deze 
winactie meedoen. De looptijd 
van deze actie is van 5 mei tot en 
met 21 mei 2021. Uit de goede 
inzendingen trekt de gemeente 
Voorst drie winnaars. De trekking 
is na 21 mei en volledig onpartij-
dig. De prijs is persoonsgebonden 
en niet overdraagbaar, inwissel-
baar of uit te keren in geld of voor 
andere producten of diensten. De 
gemeente Voorst neemt contact 
op met de winnaars.  ■
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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 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-mail-
service. Met enkele stappen schrijft 
u zich in. U ontvangt dan dagelijks 
per e-mail een overzicht van be-
sluiten en andere berichten 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 
opzichte van uw adres aan te geven. 
U krijgt dan bericht over de actuele 
locatiegebonden bekendmakingen/
publicaties binnen de door u aan-
gegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders van 
Voorst maken het volgende bekend:

Door de corona-uitbraak behande-
len wij bouwplannen zoveel moge-
lijk digitaal. 

De agenda (met daarin de lijst met 

te behandelen bouwplannen) ma-
ken wij bekend op www.voorst.nl.

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

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

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

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 26 april 2021 tot en 
met vrijdag 30 april 2021.

Bekendmakingen

Week 18: 05-05-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Anterieure overeenkomst

IJsbaanweg 5 in Twello Herontwikkeling Overeenkomst gesloten Z-18-01540_2021-24763

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Nota bodembeheer en bodemfunctieklassenkaart/ bodemkwaliteit-
skaart gemeenten Apeldoorn, Voorst, Epe en Brummen

Concept Z-21-01899_2021-18820

Gemeente Voorst Programma Milieu, Afval en Duurzaamheid 2021-2025 Ontwerp Z-21-03926_2021-22895

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Twelloseweg 23 in Terwolde Aanleggen gesloten bodemenergiesysteem voor duurzaam koelen 
en verwarmen woning

Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2021-0009

Voordersteeg 33 in Wilp Aanleggen gesloten bodemenergiesysteem Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2021-0010

Omgevingsvergunning

Abraham Kuyperstraat 48 in Twello Plaatsen units buitengevel Aanvraag ontvangen SXO-2021-0277

Binnenweg 35 in Twello Afwijken regels bestemmingsplan voor exploiteren  
tandartspraktijk

Aanvraag ontvangen SXO-2021-0289

de Windvang 23 in Voorst Afwijken regels bestemmingsplan voor tijdelijk gebruik als (zorg) 
logeerfunctie

Vergunning verleend SXO-2021-0180

Enkweg 11 in Voorst Bouwen schuur met overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2021-0280

Hessenlaan 21 in Teuge Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0286

Hessenlaan 23 in Teuge Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0285

Hessenlaan 25 in Teuge Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0284

Kopermolenweg 1 in Klarenbeek Bouwen schuurwoning Vergunning verleend (revisie) SXO-2019-0900

Oude Veldjes 41 in Twello Bouwen berging en veranda Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0140

Stobbenakker 8 in Twello Realiseren uitbouw Aanvraag ontvangen SXO-2021-0278

Wilpsedijk 2 in Wilp Bouwen tijdelijke constructie met dak Aanvraag ontvangen SXO-2021-0282

Sloopmelding

Achterhoekseweg 15 in Wilp Afvoeren 4 asbest golfplaten Melding ontvangen SXO-2021-0279

Molendwarsstraat 32 in Twello Verwijderen asbesthoudende golfplaten Melding ontvangen SXO-2021-0288

Prinses Beatrixstraat 33 in Twello Afvoeren asbest plaat Melding ontvangen SXO-2021-0281

Parkeren bij het gemeentehuis

Heeft u een afspraak gemaakt en 
komt u met de auto naar het gemeen-
tehuis? Maak dan alleen gebruik van 
de parkeerruimte bij het gemeente-

huis die voor bezoekers gereserveerd 
is. Deze parkeermogelijkheden staan 
met borden aangegeven: 

	parkeerruimte dicht bij het gebouw 
aan de achterzijde,

	parkeerruimte aan de zijkant van 
het gebouw. 

Als u Jupiter 2  in Twello invoert in 
uw navigatie, dan komt u vanzelf bij 
de parkeerruimte van het gemeen-
tehuis uit. 

Het is niet toegestaan om uw auto 
bij aangrenzende bedrijven te par-
keren.  ■

Eénrichting looproute op de weekmarkt

Tijdens de vrijdagmarkt in 
Twello moeten bezoekers zich 
nog steeds aan de éénrichting 

looproute houden. Deze loop-
richting staat met bewegwijze-
ring aangegeven. Op deze ma-
nier is het gemakkelijker om 
een veilige afstand van elkaar 
te houden.

Bezoek de markt alleen
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.

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 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.  ■
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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 
verhuizing. Verloopt uw product 
binnen 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 MNV
Ook de frontoffice van het Maat-
schappelijk Netwerk Voorst (MN-
Voorst) en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) in het Kul-

turhus zijn 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 ge-
woon bereikbaar. 

Heeft u een vraag aan de ge-
meente? 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  ■

Militaire oefening

Van 24 mei tot en met 28 mei 
2021 oefenen militairen van de 
Koninklijke Landmacht in het ge-
bied tussen Arnhem, Apeldoorn, 
Hengelo en Groenlo. Ook de Ge-
meente Voorst valt binnen dit 
gebied. 

Oefening
De militairen verplaatsen zich te 
voet en met verkenningsvoertui-
gen vanuit de richting Apeldoorn 
naar Goor. Hierbij worden verken-
ningen uitgevoerd. De militairen 
maken geen gebruik van munitie 
of oefenmunitie tijdens deze oe-
fening. Als ze van privéterrein ge-
bruikmaken, wordt dit vooraf met 
de eigenaar overlegd. Dit gebeurt 
ook als de route op privéterrein 
over onverharde wegen leidt.

COVID-19
De Koninklijke Landmacht draagt 

op de grond bij aan vrede, vrij-
heid en veiligheid in Nederland en 
daarbuiten. Tegelijkertijd moet de 
Landmacht verdere piekbesmet-
ting van COVID-19 binnen hun 
eigen organisatie voorkomen. 
Daarom volgen zij de richtlijnen 
van de Rijksoverheid.

Overlast en schade
De eenheid doet er alles aan om 
overlast en hinder te voorkomen. 
Is er ondanks alle voorzorgsmaat-
regelen door de oefening schade 
ontstaan aan uw privéterrein? 
Noteer dan zoveel mogelijk ge-
gevens, zoals eenheid, kenteken 
voertuig, datum en tijd, plaats, 
soort schade. U kunt de schade 
melden bij het Ministerie van 
Defensie, Sectie claims Ministe-
rie van Defensie, Postbus 90004, 
3509 AB Utrecht. Het telefoon-
nummer is (030) 218 04 20.  ■

■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■ 0571 - 27 99 11 / 14 0571 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl

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

Eikenprocessierupsbestrijding in volle gang
Volgende week start de eerste ronde van preventieve bestrijding

Volgende week start de eer-
ste ronde van de preventieve 
bestrijding van de eikenpro-
cessierups. De aannemer be-
handelt eikenbomen met een 

biologisch bestrijdingsmiddel.

We kunnen niet alle eikenbomen 
in onze gemeente behandelen. 
Daarom richten we ons vooral op 
die bomen die naast fietsroutes 
en schoolpleinen liggen. Naast het 
preventief behandelen van de bo-
men, maken we ook gebruik van 
andere vormen van bestrijding. 
Bijvoorbeeld door de natuurlijke 
vijanden van de rups te stimule-
ren. Dit doen wij door middel van 
het plaatsen van vogelkastjes en 
het zaaien van kruiden in bermen.

De aannemer werkt deze hele 
week hard door om de bomen 

langs deze routes te behandelen. 
Dit kan tot elf uur ’s avonds duren. 
Dat komt, omdat het werk moet 
worden stilgelegd als het te hard 
waait.

In deze tijd van het jaar ontwik-
kelen de rupsen zich nog en zijn 
ze weinig zichtbaar. Komt u in 
de toekomst eikenprocessierup-
sen tegen in de openbare ruimte? 
Maak dan een melding via www.
verbeterdebuurt.nl. U kunt dan 
precies de locatie aangeven.

Via www.processierups.nu vindt 
u meer informatie op het kennis-
platform.  ■


