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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Fysieke ronde-tafelgesprekken maandag 11 oktober 
vanaf 18.00 uur
in Multifunctioneel Centrum Klarenbeek 

Maandag 11 oktober 2021 houdt de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. 
Deze bijeenkomst begint om 18.00 uur en vindt plaats in het Multifunctioneel 
Centrum Klarenbeek. Dat centrum is te vinden aan de Bosweg 14 in Klarenbeek. 
Het kan zijn dat er te weinig tijd is om alle onderwerpen te bespreken. Dan gaat 
de bespreking de volgende dag digitaal door vanaf 18:00 uur.  
Met de ronde-tafelgesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de on-
derwerpen die op de agenda staan. Raadsleden stellen vragen aan insprekers en 
het college. Dat doen ze als voorbereiding op de raadsvergadering van 25 oktober 
2021. Die raadsvergadering begint om 14.00 uur. 

Deelnemen
U kunt deelnemen aan een ronde-tafelgesprek. Tijdens dat gesprek kunt u uw me-
ning geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Wij vinden het prettig als u 
zich van te voren aanmeldt. Stuur uiterlijk vrijdag 8 oktober 2021 voor 12.00 uur 
een e-mail naar raad@voorst.nl om u aan te melden. Na ontvangst van uw e-mail 
neemt de griffie contact met u op. Elke inspreker krijgt maximaal 3 minuten de tijd 
om een opvatting te geven. Van het ronde-tafelgesprek wordt een audioverslag 
gemaakt dat u achteraf via https://voorst.raadsinformatie.nl  kunt terugluisteren. 
Reageert u liever schriftelijk op een geagendeerd onderwerp? Mail dan uw reactie 
naar raad@voorst.nl onder vermelding van het onderwerp waarop u reageert.   

Agenda
Maandag 11 oktober 2021 18.00 uur 

 Bestuursrapportage 2021 
 Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad over de inhoudelijke 

en financiële resultaten van de gemeente Voorst tot september 2021. Het college 
meldt tegenvallers bij onder meer de WMO, gladheidsbestrijding, kinderopvang 
en begraafrechten. Daarnaast zijn er meevallers bij onder meer de Inkomens-
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/
zelfstandigen, toeristenbelasting, onroerendzaakbelasting en een restitutie van 
de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland. 

 Al met al leveren de plussen en de minnen een positief saldo van € 767.800 
op. Het college verwerkt de wijzigingen in de begroting 2021. De structurele 
effecten nemen burgemeester en wethouders mee in het meerjarenprogramma 
2022-2025.

 Meerjarenprogrammabegroting 2022 – 2025
 De Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 is het tweede document in de 

planning en control-cyclus voor het jaar 2022. Het eerste document was de Prio-
riteitennota 2022. De gemeenteraad stelt met de Meerjarenprogrammabegroting 
2022-2025 de beleidsdoelen en het financiële kader voor het begrotingsjaar 
2022 vast. Het financieel meerjarenperspectief (FMP) laat structureel positieve 
saldi zien voor de gehele looptijd van deze begroting, 2022 tot en met 2025. 
Bij dit agendapunt kunnen de raadsleden ook vragen stellen over raadsmedede-
lingen. Het gaat dan om de evaluatie van de cultuurcoach en de verlenging van 
die functie, de beantwoording van raadsvragen over Afghaanse vluchtelingen, 
de borging van Voorst onder de Loep en het antwoord op raadsvragen over de 
kracht van communicatie.

 Locatie nieuwe brandweerkazerne aan de Zuiderlaan in Twello
 De raad heeft op 1 maart 2021 burgemeester en wethouders opdracht gegeven 

om de brandweerkazerne Twello te verplaatsen naar de Zuiderlaan. Het col-
lege heeft verschillende locaties voor een nieuwe brandweerkazerne aan de 
Zuiderlaan onderzocht. Uit dat onderzoek is een voorkeurslocatie gekomen. 
Het college informeert de raad over het locatieonderzoek en het proces. De 
raadsleden kunnen daar hun mening over geven in de raadsvergadering.

 Tussenevaluatie Woonvisie 
 De raad heeft op 6 maart 2017 de Woonvisie Aantrekkelijk Voorst 2025 vastge-

steld. Halverwege de looptijd van het beleid hebben burgemeester en wethou-
ders gezorgd voor een tussenevaluatie. Met die tussenevaluatie kijkt het college 
terug en vooruit. De evaluatie heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd: 

 - actualiseer het prijskader voor bereikbare koopwoningen en hanteer een 
bandbreedte; 

 - organiseer woontafels met stakeholders om het netwerk te verbeteren; 
 - zet in op kleinere en/of vernieuwende woonvormen; 
 - stel woonwagenbeleid op.
 Het college stelt de raad voor om in te stemmen met deze aanbevelingen.

 Stimuleringsregelingen
 Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt 

namens de gemeente Voorst leningen aan inwoners en instellingen in de gemeente 
Voorst. Op dit moment kent Voorst een Starterslening, een Stimuleringslening 
Woningen, een Stimuleringslening Overige Doelgroepen, een Asbestlening Par-
ticulieren en een Asbestlening Zakelijk. 

 Burgemeester en wethouders stellen voor om die voorzieningen te vervangen door 
twee nieuwe regelingen. Dat zijn de lening Toekomstbestendig Wonen Gelderland 
en een stimuleringslening voor bedrijven en instellingen. Het is aan de raad om 
daar verordeningen voor vast te stellen. 

Informatie en volgen
Alle stukken die betrekking hebben op deze agendapunten kunt u 
inzien op https://voorst.raadsinformatie.nl/ of via 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 dat u achteraf via https://voorst.
raadsinformatie.nl terug kunt luisteren. Klik eerst in de kalender op 
de ronde-tafelgesprekken van 11 oktober 2021 en daarna op ‘live’. 

Dorpsbezoek Klarenbeek 
Op donderdag 14 oktober bezoeken raadsleden van de gemeenten Apeldoorn en 
Voorst gezamenlijk het dorp Klarenbeek. De bijeenkomst is in Het Boshuis aan de 
Kerkweg 2. Klarenbekers kunnen via info@klarenbeeksbelang.nl melden dat ze willen 
deelnemen aan deze raadsbijeenkomst. Een corona toegangsbewijs is voor deze bij-
eenkomst van de beide democratische organen niet vereist. Naast raadsleden kunnen 
maximaal 60 Klarenbekers deelnemen aan deze raadsbijeenkomst. De bijeenkomst 
begint om 19.00 uur. Deze bijeenkomst is een vergadering waarvoor geen corona 
toegangsbewijs nodig is, daarom kan Het Boshuis binnen geen dranken schenken.   

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 e-mail of brief naar de raad: raad@voorst.nl , Postbus 
9000, 7390 HA Twello. Volg de gemeenteraad via het twitteraccount: @RaadVoorst.
U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met de raadsleden en de 
raadsfracties.

Vergaderingen
De gemeenteraad vergadert nu weer fysiek. Als de raadsleden de vergadering niet 
op dezelfde avond kunnen afronden, gaat de vergadering de volgende avond digitaal 
verder. Van de vergaderingen wordt een audioverslag gemaakt die u de volgende 
dag via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt afluisteren. Na enkele dagen is het 
audioverslag bewerkt en kunt u ook zoeken op agendapunt en spreker. 
De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
 maandag 11 oktober  vanaf 18.00 uur  ronde-tafelgesprekken
 donderdag 14 oktober  vanaf 19.00 uur  dorpsbezoek Klarenbeek
 maandag 25 oktober  vanaf 14.00 uur  raadsvergadering
 maandag 8 november  vanaf 19.30 uur  raadsvergadering

Contact met de raadsfracties
Op www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling vindt u Infor-
matie over de fracties. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de contactpersonen 
van de raadsfracties:
 Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen: r.hafkamp@voorst.nl of 

06-53 11 65 06
 Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000: e.deweerd@voorst.nl  of 

06-13 46 48 23
 Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks: b.grevinga@voorst.nl of 

06-15 41 54 47
 Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA: j.wolffvanwulfing@voorst.nl  of 

06-43 90 39 27
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66: p.jonkman@voorst.nl of 0571-23 82 62
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend: a.jansen@voorst.nl of 06-50 66 66 01
 Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann: m.suelmann@voorst.nl of 

06-37 31 54 22

Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie 
over de raadsleden.
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E-mail service raadsstukken
Met de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. 
Stuur een e-mail sturen naar raad@voorst.nl om u aan te melden voor deze 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.

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

De gemeente Voorst feliciteert…
Nederlands kampioen autocross Kevin Uenk 
uit Wilp

Kevin Uenk werd onlangs in Ros-
malen Nederlands kampioen au-
tocross in zijn klasse, de Divisie 
V. Wethouder Hans van der Sleen 
bezocht de Nederlands Kampioen 
afgelopen maandag in Wilp om 
hem namens de gemeente Voorst 
te feliciteren met zijn prachtige 
resultaat.  ■

Coronatoegangsbewijs voor evenementen, horeca of culturele activiteiten 

Het coronatoegangsbewijs is een 
vaccinatiebewijs, herstelbewijs, of 
een testbewijs van maximaal 24 
uur oud. Vanaf zaterdag 25 sep-
tember vragen medewerkers van 
horeca, evenementen of culturele 
voorstellingen aan bezoekers om 
hun coronatoegangsbewijs te 
tonen.

Nederland verder open 
met het coronatoegangs-
bewijs
Steeds meer mensen zijn gevac-
cineerd en we volgen nog steeds 
de basisregels. Hierdoor kun-
nen we de verplichte 1,5 meter 
loslaten. Zo kunnen er in bijna 
alle locaties meer mensen naar 
binnen. Dit betekent wel dat de 
drukte toeneemt. Daarmee neemt 
ook het besmettingsrisico toe, 
bijvoorbeeld wanneer personen 
langere tijd naast iemand zitten 
of staan. Het coronatoegangsbe-
wijs is daarom verplicht voor die 
plekken waar het drukker gaat 
worden. Hiermee verlagen we het 
risico op besmetting en vergroten 
we onze veiligheid. 

Voor iedereen vanaf 13 
jaar 
Vanaf 25 september is voor ie-
dereen vanaf 13 jaar alleen met 
een coronatoegangsbewijs toe-
gang mogelijk bij evenementen, 
horeca of culturele activiteiten. 
Personen vanaf 14 jaar moeten 
naast het coronatoegangsbewijs 
ook hun identiteitsbewijs laten 
zien. Gaat u naar een festival of 
uit eten in een restaurant? Gaat u 
een cultureel uitje doen of spor-
ten? Neem dan voortaan uw co-
ronatoegangsbewijs mee. Deze 
heeft u nodig voor toegang in alle 
horeca (behalve afhaalrestaurants 
of afhalen bij sportkantines), en 
ook bij evenementen zoals fes-
tivals, optredens, feesten en 
publiek bij professionele sport-
wedstrijden. Of bij vertoningen 
van kunst en cultuur, zoals in de 
bioscoop of het theater. Dit geldt 
allemaal voor binnen én buiten, 
met én zonder vaste zitplaats. 
Terrassen van eet- en drinkge-
legenheden zijn uitgezonderd. 
Meer weten? Kijk voor een vol-
ledige opsomming van alle situ-
aties in de dagelijkse praktijk op  
www.rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs 

Hoe kom ik aan een coro-
natoegangsbewijs? 
Download de CoronaCheck-app 
en klik op: QR-code maken. Se-
lecteer waar u een QR-code van 
wilt maken. Voor een testbewijs 
gebruikt u de ophaalcode die u 
per sms of e-mail van de test-
locatie hebt gekregen. Voor een 
herstelbewijs of vaccinatiebewijs 

haalt u de gegevens op met uw 
DigiD. Voor meer informatie, kijk 
op coronacheck.nl 

Liever een papieren coro-
nabewijs? 
U kunt uw QR-code zelf uit-
printen. Bijvoorbeeld als u geen 
smartphone heeft. Ga naar  
coronacheck.nl en volg de stap-
pen. Heeft u geen DigiD, smart-
phone of computer met printer? 
De medewerkers van Mens en 
Welzijn Voorst en de bibliotheek 
helpen u graag hierbij. Of neem 
telefonisch contact op met 0800-
1351 en vraag naar de mogelijk-
heden (bereikbaar van ma. t/m 
zo. van 8-20u). In sommige ge-
vallen krijgt u dan een coronatoe-
gangsbewijs (in dit geval alleen 
vaccinatiebewijs of herstelbewijs) 
op papier thuisgestuurd. 

Waar kan ik naartoe voor 
een toegangstest?
U kunt zich gratis laten testen bij 
een toegangstestlocatie bij u in de 
buurt. Kijk op 
testenvoortoegang.nl voor een 
locatie bij u in de buurt en maak 
online een afspraak. In principe 
ontvangt u de uitslag binnen 2 
uur. De uitslag is 24 uur geldig.  ■

Gladde wegen door modder maisoogst

In de laatste week van september 

en de eerste twee weken van ok-
tober wordt vaak mais geoogst. 
Tijdens het oogsten van mais is 
het mogelijk dat er modder op 
de weg komt. Vooral als het re-
gent worden de vervuilde wegen 
glad en ontstaan er gevaarlijke 
verkeerssituaties. Weggebruikers 
moeten in deze periode daarom 
alert zijn op gladde (land)wegen.

Modderborden
De gemeente heeft met de agra-

rische bedrijven afgesproken 
dat zij modderborden plaatsen 
om de overige weggebruikers te 
waarschuwen voor een vervuild 
wegvak. Daarnaast maken de 
agrariërs, na afloop van de werk-
zaamheden, zelf de openbare weg 
schoon. De politie en de mede-
werkers van de gemeente Voorst 
gaan hier nauwlettend op toezien. 
Ziet u een gevaarlijke (weg)situ-
atie? Maak hier dan melding van 
op verbeterdebuurt.nl  ■

Plannen voor maatregelen op 
spoorwegovergangen in Twello
Informatiebijeenkomsten op 12 en 13 oktober bij 
Brasserie Korderijnk

Op 12 en 13 oktober 2021 or-
ganiseren de gemeente Voorst 
en ProRail bijeenkomsten over 
maatregelen op spoorwegover-
gangen in Twello. Samen met 
ProRail werken wij aan een in-
tegraal plan voor een veilig en 
bereikbaar Twello. Onderdeel 
van het plan zijn aanpassingen 
aan de overwegen Molenstraat, 
Stationsstraat, Domineestraat,  
Holthuizerstraat en Dernhorstlaan 
en het realiseren van een spoor-
tunnel (randweg Twello). In juni 
2021 vonden twee digitale infor-
matiebijeenkomsten plaats over 
de voor te stellen maatregelen op 
de overwegen. Tijdens en na de 
digitale informatiebijeenkomsten 
zijn reacties ontvangen. Kon u 
daar niet bij zijn, of was u niet op 
de hoogte van de digitale bijeen-
komsten? Dan bieden we u graag 
de mogelijkheid om alsnog kennis 
te nemen van de plannen en om 
vragen te stellen of een reactie te 
geven. Ook geven wij een toelich-

ting op het vervolgproces.

Fysieke informatiebijeen-
komsten op 12 en 13 
oktober 2021
Samen met ProRail nemen wij u 
mee in de voorstellen per over-
weg in Twello. Uw inbreng draagt 
bij aan een goede afweging voor 
de uiteindelijk te nemen maatre-
gelen. Daarom presenteren wij de 
maatregelen graag aan u tijdens 
de informatiebijeenkomsten op 
dinsdagavond 12 en woensdag-
avond 13 oktober 2021 bij Bras-
serie Korderijnk in Twello. De 
informatie op beide avonden is 
hetzelfde. 

Aanmelden informatie-
bijeenkomst
Wij willen u de kans bieden om op 
een veilige manier de informatie-
bijeenkomst te bezoeken. Voor 
een goede spreiding van het aantal 
bezoekers delen wij de avonden op 
in tijdsblokken van een uur, name-
lijk van 19.00 tot 20.00 uur en van 
20.30 tot 21.30 uur. U kunt zich 
opgeven door een e-mail te stu-
ren naar overwegentwello@voorst.
nl onder vermelding van uw naam 
en uw voorkeur voor een datum en 
een tijdsblok. Wij sturen u een be-
vestiging of uw gewenste tijdsblok 
nog beschikbaar is.

Meer informatie: www.voorst.nl/
westelijke-randweg-twello  ■

Registratie nieuwe partijen voor gemeente-
raadsverkiezing

Op 16 maart 2022 vinden er 
weer gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. Als een lokale politieke 
partij onder een bepaalde naam 
(‘aanduiding’) wil deelnemen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen, 
dan moet zij deze naam bij het 
centraal stembureau van de ge-
meente Voorst laten registreren. 
Het gaat hierbij om politieke par-
tijen waarvan de aanduiding nog 
niet landelijk, provinciaal of ge-
meentelijk geregistreerd is.

Het registratieverzoek moet uiter-
lijk 20 december 2021 schriftelijk 

zijn ontvangen bij het centraal 
stembureau. Het verzoek moet op 
deze datum volledig zijn en aan 
alle eisen voldoen.

Meer informatie en af-
spraak maken
Wilt u meer informatie over het 
registreren van uw partij? Of wilt 
u een afspraak maken om de 
stukken in te leveren? Neem dan 
contact op met de projectleider 
verkiezingen van de gemeente 
Voorst, Justine van Lindenberg: 
verkiezingen@voorst.nl , 0571 – 
27 99 11.  ■
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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 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 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 27 september 2021 tot 
en met vrijdag 1 oktober 2021.

Bekendmakingen

Week 40: 06-10-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Ganzevlesweg 7 in Teuge Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend

23/09/21

Z-21-09392_2021-54560

Rijksstraatweg 168 in Teuge Brocante markt op 11 en 12 december 2021 Melding ontvangen BW-2021-0098

Milieumelding

Monnikenweg 11 in Nijbroek Verplaatsen en nieuw bouwen huidige woning Melding ontvangen Z-MELD840-2021-001086

Wijkseweg 7A in Terwolde Gebruiken loods voor opslag na renovatie en inpandige 
verbouwing

Melding ontvangen Z-MELD840-2021-000990

Omgevingsvergunning

Breestraat 48N in Voorst Herbouwen woning Vergunning verleend (revisie) SXO-2021-0207

Everwijnstraat 20 in Terwolde Verlengen luifel Vergunning verleend SXO-2021-0211

Ganzeboomsland 20 in Twello Bouwen woonhuis Vergunning verleend (revisie) SXO-2020-0758

Hartelaar 13A in Twello Kappen 6 beuken Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0505

Leemsteeg 8 in Wilp Kappen 3 eiken en 1 esdoorn Aanvraag ontvangen SXO-2021-0586

Lochemsestraat 5B in Terwolde Realiseren zwembad Vergunning verleend SXO-2021-0410

Lochemsestraat 9 in Terwolde Kappen populier Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0511

Marktplein 2 in Twello Plaatsen reclame op gevel Aanvraag ontvangen SXO-2021-0576

Molenweg 48 in Terwolde Herbouwen bestaande uitbouw Aanvraag ontvangen SXO-2021-0585

Oude Rijksstraatweg 65 in Twello Plaatsen zonnepalen Aanvraag buiten behandeling SXO-2021-0509

Stobbenakker 43 in Twello Plaatsen veranda Aanvraag ontvangen SXO-2021-0583

Veluwsedijk 33A in Nijbroek Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0580

Weilanden naast en tegenover Oude  
Zutphenseweg 3 in Klarenbeek - percelen 
R569, R823, R828, R210

Wijzigen inrit Zonnepark Klarenbeek Aanvraag ontvangen SXO-2021-0584

Weilanden naast Lange Klarenbeekseweg 39 
in Voorst - percelen H521, H522, H524

Uitvullen agrarische gronden Aanvraag ontvangen SXO-2021-0578

Wijkseweg 7 in Terwolde Verbouwen hal Vergunning geweigerd SXO-2021-0372

Wijkseweg 7 in Terwolde Bouwen loods met opslagunits Vergunning geweigerd SXO-2021-0375

Zwanekamp 10 in Terwolde Bouwen schuur Vergunning verleend SXO-2021-0529

Sloopmelding

Dorpsstraat 1 in Twello Slopen binnenwanden en gevelsparingen Melding ontvangen SXO-2021-0581

Oude Rijksstraatweg 21 in Twello Slopen bedrijfswoning/kantoor, berging en trafohuisje Melding ontvangen SXO-2021-0577

Stationsdwarsstraat 10 in Twello Verwijderen en afvoeren van asbesthoudende restanten 
vlakke plaat uit achtertuin

Melding ontvangen SXO-2021-0587
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Telefonisch bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag 08.30-14.00 uur. Burgerzaken is 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

Start Brandpreventieweken 

Branden zijn steeds vaker heviger 
en gevaarlijker dan voorheen. Dit 
komt onder andere door oplaad-
bare apparaten en de materia-
len die gebruikt worden in mo-
dern meubilair. Vandaag starten 
Brandweer Nederland en de Ne-
derlandse Brandwonden Stichting 
de campagne ‘Rookmelders red-
den levens’ om slachtoffers van 
een woningbrand te voorkomen. 
Het alarm van een rookmelder 
kan bij branden net het verschil 
maken, al zijn het slechts enkele 
seconden. 

Rookmelders zijn van le-
vensbelang
Joost Ebus van Instituut Fysieke 
Veiligheid (IFV) en lid van de Ad-
viescommissie Nationale Brand-
preventieweken: “Ik zie het dage-
lijks; branden die zich veel sneller 
ontwikkelen dan vroeger. En we 
weten uit recent onderzoek* van 
de Brandweeracademie dat de 
rook die daarbij vrijkomt ook 
veel dodelijker is. Dat komt door 
de materialen die gebruikt wor-
den, zoals polyurethaanschuim, 
in modern meubilair. En ook door 
lithium-ion batterijen in oplaad-
bare apparaten. Als die in brand 

vliegen staat de kamer binnen 
de kortste keren vol zeer giftige 
rookgassen en grote hoeveelhe-
den roet. En dan hebben we het 
eerder over seconden dan over 
minuten”. De fabrikant en leve-
rancier moeten ervoor zorgen dat 
hun producten veilig zijn. Dat is 
de basis. Maar de consument 
moet ook weten hoe apparatuur 
veilig te gebruiken en op te laden. 
En mocht er dan onverhoopt toch 
brand ontstaan, dan moet er op 
tijd een alarm afgaan. Joost: “Elke 
seconde dat iemand eerder weet 
dat er brand is, geeft diegene 
kostbare tijd om veilig buiten te 
komen. Rookmelders zijn daarbij 
echt van levensbelang.”

Rookmelders verplicht in 
alle woningen
Per 1 juli 2022 is het wettelijk 
verplicht om in de woning op 
elke etage met een verblijfsruimte 
een rookmelder te hebben. Op de 
campagnewebsite rookmelders.nl 
staat een handige online tool die 
een persoonlijk advies geeft hoe-
veel rookmelders iemand nodig 
heeft om aan de rookmelderplicht 
te voldoen. U leest er ook waar 
u op moet letten om een goe-
de rookmelder aan te schaffen, 
waar u ze het beste kunt plaat-
sen en over het onderhoud van 
de rookmelders. Daarnaast geeft 
rookmelders.nl tips om brand te 
voorkomen, tips voor het veilig 
opladen van oplaadbare appa-
raten en tips om bij brand veilig 
buiten te komen.   

*Rookverspreiding in woonge-
bouwen, Brandweeracademie/In-
stituut Fysieke Veiligheid, 2020  ■

Na een geslaagde Burendag op naar Kern met Pit
inschrijven voor 1 november

Heel Nederland vierde In het week-
end van 24 september Burendag. 
Ook in de gemeente Voorst kwa-
men op zo’n 20 plekken buren 
samen om een klus in de buurt 
te doen, of om samen te genieten 
van een gezellige buurtbarbecue. 
Misschien is tijdens één van deze 
activiteiten wel het idee ontstaan 

om samen aan de slag te gaan om 
de buurt mooier te maken. Meld 
dan uw bewonersinitiatief aan bij 
Kern met Pit. Als u binnen een 
jaar uw idee voor uw buurt waar 
maakt dan ontvangt u professio-
nele ondersteuning én u maakt ook 
nog kans op een mooie geldprijs 
voor uw idee. U kunt uw bewo-

nersinitiatief gratis aanmelden via  
kernmetpit.nl tot en met 31 okto-
ber 2021.

Kern met pit
Deelnemers aan Kern met Pit krij-
gen via de KNHM foundation pro-
fessionele ondersteuning, zoals 
gratis advies, een eigen coach, 
gratis workshops, een landelijk 
netwerk, netwerkbijeenkomsten en 
hulp van ingenieursbureau Arcadis. 
Lukt het om binnen één jaar uw 
idee waar te maken? Dan ontvangt 
uw initiatief het predicaat Kern met 
Pit én duizend euro. Deelnemers 
van Kern met Pit krijgen ook gratis 
toegang tot de Kern met Pit-dag op 
22 januari 2022. Op kernmetpit.nl 
vindt u inspiratie met voorbeelden 
van initiatieven uit de afgelopen ja-
ren, zoals een buurtmusical, een 
zorgApp, het opknappen van een 
speelplek, een buurtmoestuin en 
het starten van een kunstproject 
in de buurt. 

Geef uw initiatief ook door 
aan de gemeente
De gemeente Voorst ondersteunt 
al verschillende bewonersinitia-
tieven. Informeer daarom ook de 
gemeente over uw initiatief. Dan 
bekijken we samen hoe we elkaar 
verder kunnen helpen. Neem ge-
rust contact op met de coördinator 
maatschappelijke initiatieven van 
de gemeente Voorst, Chris Frenc-
ken: c.frencken@voorst.nl , 0571-
27 92 68.  ■

Burendag bij De Benring in Voorst

Burendag Speeltuin De Driehoek in Terwolde

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


