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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Ronde-tafelgesprekken maandag 12 april 
alleen digitaal om 19.30 uur

Maandag 12 april 2021 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafel gesprekken. In 
deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde on-
derwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbe-
reiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op 19 april 2021 
vanaf 19.30 uur. Op https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u alle gesprekken live 
volgen (beeld + geluid) . Kies hiervoor in de kalender de ronde-tafelgesprekken 
van 12 april 2021 en klik daarna op ‘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 9 april 
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 onder-
werpen. Ook dan stuurt u een e-mail naar raad@voorst.nl 

Experiment
De gemeenteraad heeft de inbreng van inwoners en organisaties in de gemeente 
Voorst hoog in het vaandel staan. De gemeenteraad heeft ook gemerkt dat veel wat 
in ronde-tafelgesprekken aan de orde wordt gesteld al bekend was bij de raad. Of 
beter tot de raad kan komen via schriftelijke communicatie, zodat de raad dit op 
een rustig moment kan bestuderen. Zeker nu alle vergaderingen digitaal plaatsvin-
den vanwege het coronavirus. Digitale vergaderingen vragen veel concentratie van 
alle deelnemers. Daarom kunnen digitale vergaderingen beter niet te lang duren.

Iedereen die wil inspreken bij de agendapunten, die hieronder worden genoemd, 
wordt dringend verzocht om alleen nieuwe informatie in te brengen. En alle in-
sprekers krijgen maximaal 3 minuten. 
De raad zal dit experiment na de ronde tafelgesprekken evalueren. 

Agenda

Maandag 12 april 19.30 uur 

1. Voorster Energie Strategie (VES)
In april 2020 is de eerste ronde VES afgesloten met een raadsbehandeling. Daarbij 
is onder andere besloten om een tweede ronde VES te organiseren in het najaar 
van 2020. Met als doel de betrokkenheid van de inwoners vast te houden en om 
informatie op te halen voor het proces naar de RES 1.0. In de tweede ronde VES 
is veel informatie opgehaald en deze informatie kan gebruikt worden als input 
bij de behandeling van de RES 1.0 en is aanleiding om op gemeentelijk niveau 
acties te starten.

Bij dit onderwerp inspreken? Lees alstublieft de informatie die hierboven staat 
onder het kopje Experiment. Wij vragen u alleen in te spreken als uw inbreng gaat 
over de reactienota van het college.

2. Onderzoek naar grootgebruikers vraagafhankelijk vervoer
Het college heeft op verzoek van de raad onderzocht of het wenselijk is een 
maximum aantal kilometers te verbinden aan het vraagafhankelijk vervoer. Het 
college vindt dat niet wenselijk. Wel wil het college oneigenlijk gebruik van de 
Wmo-vervoersindicatie terugdringen. Klanten die van vraagafhankelijk vervoer 
gebruikmaken terwijl zij gebruik moeten maken van het routegebonden vervoer, 
zijn duurder. Daarnaast zijn er gebruikers die hun Wmo-vervoers-indicatie ge-
bruiken voor het reizen naar dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 
Voor dit soort reizen moet de Wlz (uitgevoerd door het zorgkantoor) het vervoer 
vergoeden. Deze kosten komen dus onterecht bij de gemeente.
 

Informatie
Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten kunt u inzien 

op https://voorst.raadsinformatie.nl of via de (gratis) app Politiek 
Archief (voor tablets).
Als u met uw smartphone of tabletcomputer de QR-code scant 
komt u direct bij de vergaderstukken. 
Via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de ronde-tafelge-
sprekken live volgen (beeld+geluid). Klik hiervoor op de knop 
‘live’.

Besluitenlijst raadsvergadering 29 maart
Besluiten
	Bommenregeling 2020
	Bestemmingsplan Zonnenbergstraat 47, Wilp
	 Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven
	Mutaties fractievertegenwoordigers
	Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 15 maart 2021
	Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger van raadslid R.R.S. Bosch en toelating in 

de raad
	Startnotitie Transitievisie Warmte
	Beschermd Thuis 2022 – 2030
	1e Wijziging van de Financiële verordening gemeente Voorst 2017 (2021-05744)
	Motie over onafhankelijk onderzoek vliegveld Lelystad van PvdA-GroenLinks, D66, 

CDA, Gemeente Belangen

Verworpen amendement
	Amendement ‘Rust kan je redden’ over transitievisie warmte van VVD-Liberaal2000 

De motie is verworpen met 4 stemmen voor (VVD-Liberaal2000) en 15 stemmen tegen 
(Gemeente Belangen, PvdA-GroenLinks, CDA, D66, Lijst Arend, Fractie Suelmann)

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op 
https://voorst.raadsinformatie.nl
direct bij de besluitenlijst te komen. De videotulen van de raadsver-
gadering van 29 maart kunt u via https://voorst.raadsinformatie.nl 
terugkijken. Klik hiervoor in de kalender op de gewenste datum. 
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier, Bernadette 
Jansen: raad@voorst.nl , 0571-27 92 17. 

Vertrek Robert Bosch                 
Tijdens de raadsvergadering van maandag 29 maart is afscheid genomen van raadslid 
Robert Bosch.

Op 30 maart is hij benoemd als wethouder in de 
gemeente Lochem. Robert werd 7 jaar geleden op 22 
jarige leeftijd raadslid voor Gemeente Belangen. De 
laatste 3 jaar was hij fractievoorzitter. Naast jonge-
renhuisvesting en jongerenwerk hield hij zich vooral 
bezig met samenwerkingsverbanden met andere ge-
meenten. Hij vond het belangrijk de gemeenteraad 
daarbij beter in positie te brengen. Door zijn on-
vermoeibare inzet en veel contacten met raadsleden 
van de omringende gemeenten heeft dit geleid tot 
een aardverschuiving op regionaal niveau. Met het 
vertrek van Robert Bosch mist de gemeente Voorst 
een zeer deskundig raadslid die met doorzettings-
vermogen veel weet te bereiken. 

Jeroen voor ’t Hekke stelt zich voor
Als opvolgend raadslid is Jeroen voor ’t Hekke in 
dezelfde raadsvergadering beëdigd als raadslid. Hij 
is sinds februari 2020 actief in het bestuur van Ge-
meente Belangen. Hij is zeker geen onbekende, want 
vanaf de oprichting van Gemeente Belangen waren 
zijn beide ouders al actief voor Gemeente Belangen. 
De gemeentepolitiek is hem als het ware met de 
paplepel ingegoten. Hij heeft nog geen vaste porte-
feuille, maar oriënteert zich hier nog op. Samen met 
de fractie. Jeroen wil zich inzetten voor de gehele 
gemeente Voorst. De laatste jaren heeft Jeroen in de 
horeca gewerkt. Sinds kort is hij bedrijfsleider bij De 
Patron in Twello en doet hij vrijwilligerswerk bij SV 
Voorwaarts. Jeroen woont in Twello, is getrouwd en 
vader van twee volwassen zoons.

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
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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 , 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 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 vergaderen mogelijk. Via 
https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de digitale vergaderingen live volgen (beeld + geluid). In 
de kalender kiest u de vergadering en daarna klikt u op de knop ‘live’.
	maandag 12 april 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken (digitaal)
	maandag 19 april 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
	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.

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

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

De openingstijden van het ge-
meentehuis zijn aangepast. We 
zijn alleen op afspraak geopend. 
Dit is nodig om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen. 
Online en telefonisch zijn we ge-
woon bereikbaar. Maak eerst on-
line een afspraak op voorst.nl of 
telefonisch om langs te komen. 
Zonder afspraak naar het ge-

meentehuis 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

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. Zon-
der afspraak naar het Kulturhus 
gaan heeft geen zin, omdat de 
medewerkers u dan niet mogen 
helpen. De frontoffice is telefo-
nisch 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  ■

Eénrichting looproute op de weekmarkt

Tijdens de vrijdagmarkt in Twello 
moeten bezoekers zich nog steeds 
aan de éénrichting looproute hou-
den. Deze looprichting staat met 
bewegwijzering aangegeven. Op 
deze manier is het gemakkelijker 
om een veilige afstand van elkaar 
te houden.

Bezoek de markt 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  ande rha l v e  me-
ter afstand van elkaar en 
van onze marktlieden.

	Ga niet in groepjes bij elkaar 
staan.

	Voorkom drukte bij kramen. 
	Betaal bij voorkeur met pinpas/

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 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.  ■

VES op agenda ronde-tafelgesprekken

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Bij de eerstvolgende ronde-
tafelgesprekken van de ge-
meenteraad op maandag 12 
april staat de Voorster Energie 
Strategie (VES) op de agenda. Dit 
is uw kans om uw mening over 
dit onderwerp rechtstreeks aan 
de raad te geven. In deze ge-
sprekken vormen de raadsleden 
zich namelijk een beeld van het 
geagendeerde onderwerp door 
hierover vragen te stellen aan 
insprekers en het college, ter 
voorbereiding van de raadsver-
gadering over dit onderwerp. Via 
voorst.nl/energie kunt u de VES 

inzien. De ronde-tafelgesprek-
ken vinden digitaal plaats en zijn 
te volgen via een livestream.  

Digitaal inspreken
U kunt digitaal deelnemen aan 
een ronde-tafelgesprek en zo 
uw mening geven. Stuur uiter-
lijk vrijdag 9 april een e-mail 
naar raad@voorst.nl om u aan 
te melden voor het ronde-tafel-
gesprek. Daarna neemt de grif-
fie contact met u op. Op voorst.
raadsinformatie.nl kunt u de 
agenda en alle bijbehorende 
stukken inzien.  ■
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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 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 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 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 29 maart 2021 tot en 
met vrijdag 2 april 2021

Bekendmakingen

Week 14: 07-04-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

Beelelaan 4 in Voorst A. Boudrigua Voornemen besluit genomen Z-20-13679_2021-09265

Algemene plaatselijke verordening

Knibbelallee 3 in Posterenk Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
25/03/21

Z-21-02229_2021-20995

Teugseweg 6 in Teuge Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
25/03/21

Z-21-02286_2021-20977

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Rampbestrijdingsplan Luchthaven Teuge Inspraak Z-21-03604_2021-21066

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Hoek Stationsstraat-Veilingstraat in Twello Ontwikkeling 15 appartementen Voornemen bestemmingsplan voor 
te bereiden

Z-20-06781_2021-19865

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

Kruizemuntstraat 1 in Voorst Melding lozing in de bodem of de riolering buiten 
inrichtingen

Melding ontvangen Z-HZ_MLBI-2021-0006

Omgevingsvergunning

Avervoordseweg 22 in Terwolde Kappen 6 bomen uit bomenrij aan zijkant erf Vergunning verleend SXO-2021-0210

Bandijk 3 in Terwolde Plaatsen tijdelijk influentwerk Aanvraag ontvangen SXO-2021-0202

Binnenweg 27 in Twello Verbouwen woning Vergunning verleend SXO-2021-0089

Blériotstraat 2, 4, 6 en 8 in Teuge Uitvoeren groot onderhoud Vergunning verleend SXO-2021-0056

Breestraat 48 in Voorst Herbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0207

Burgemeester van der Feltzweg 102 in Twello Uitvoeren interne verbouwing Vergunning verleend SXO-2021-0068

Dalkweg 8A in Klarenbeek Afwijken regels bestemmingsplan voor al  
gebouwde hooiberg

Vergunning verleend SXO-2021-0166

Dorpszicht 15 in Terwolde Bouwen linkerhelft twee-onder-een-kapwoning Vergunning verleend SXO-2020-0847

Dorpszicht 17 in Terwolde Bouwen rechterhelft twee-onder-een-kapwoning Vergunning verleend SXO-2020-0848

Everwijnstraat 20 in Terwolde Verlengen luifel Aanvraag ontvangen SXO-2021-0211

Linthorststraat 6 in Twello Wijzigen voorgevel Aanvraag ontvangen SXO-2021-0212

Rijksstraatweg 70 in Twello Aanbrengen rieten dakbedekking Aanvraag ontvangen SXO-2021-0205

Stobbenakker 19 in Twello Bouwen berging Aanvraag ontvangen SXO-2021-0204

Vermeersdwarsweg 8 in Twello Verbouwen woning Vergunning verleend SXO-2021-0067

Wellerweg 6A in Nijbroek Veranderen bedrijfswoning naar  
plattelandswoning

Vergunning verleend SXO-2021-0066

Weteringstraat 16 in Twello Bouwen bedrijfspand Vergunning verleend SXO-2020-0855

Weteringstraat 5 en 9 in Twello Uitbreiden bedrijfsactiviteiten Ontwerpvergunning SXO-2020-0562

Zeedijk 5A in Terwolde Realiseren paardenbak en paddock Aanvraag ontvangen SXO-2021-0203

Sloopmelding

Duistervoordseweg 11A in Twello Verwijderen asbesthoudende toepassingen uit  
cv-ruimte

Melding ontvangen SXO-2021-0209

Koperdijk 3 en 5 in Klarenbeek Slopen alle agrarische bedrijfsgebouwen Melding ontvangen SXO-2021-0214

Parkelerweg 8 in Twello Slopen schuurtje en verwijderen asbesthoudende 
golfplaten

Melding ontvangen SXO-2021-0208

Polveensweg 21 in Klarenbeek Slopen voorhuis woning Melding ontvangen SXO-2021-0213

Vermeersweg 27 in Twello Afvoeren niet-asbesthoudende dakplaten Melding ontvangen SXO-2021-0206
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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

Ontwerpwedstrijd verkeersveiligheid Voorst groot succes

In 2019 is de Rijksstraatweg 
in Voorst feestelijk heropend. 
Met een prachtige dorpsstraat 
als resultaat. Veel weggebrui-
kers rijden of fietsen nu rustig 
door het vernieuwde dorp. Maar 
helaas niet iedereen. Daarom 
worden er dit voorjaar langs de 
Rijksstraatweg ter hoogte van 
de Klarenbeekseweg en de Bin-
nenweg spandoeken geplaatst 
om alle weggebruikers bewust  
te maken van de nieuwe verkeers-
regels in het dorp. 

Verder met dorp Voorst
De stuurgroep Verder met dorp 
Voorst (ondernemersvereniging, 
Voorster Belang, Woonzorgco-
operatie Voorst en Omgeving, 
stichting Dorpshuis Voorst, en de 
carnavalsvereniging) werkt samen 
met de gemeente Voorst er hard 
aan om van het dorp Voorst ook 
in de toekomst een fijne plek te 
maken om te wonen, werken en 
recreëren. Onder het motto ‘De 
jeugd heeft de toekomst’ heeft 
de stuurgroep hulp gevraagd aan 
alle leerlingen van groep 6, 7 en 
8 van de Wiekslag en Sjaloom. Zij 
mochten een ontwerp indienen 
voor de spandoeken waarmee alle 
weggebruikers opgeroepen wor-
den om zich veilig te gedragen in 
het verkeer. 

Twee winnaars
Dat de Voorster leerlingen be-
trokken zijn bij het thema ver-
keersveiligheid bleek wel uit de 
89 inzendingen. De enthousiaste 

jury met voorzitter burgemeester 
Jos Penninx, Eva Liem (Voorster 
Belang), Erna van Schoonhoven 
(bewoonster Rijksstraatweg), Her-
ma Ruijsch (onderneemster Rijks-
straatweg) en Jelle Koopman (ge-
meente Voorst) had het moeilijk 
om tot een keuze te komen. Na 
lang beraad is besloten dat er niet 
één, maar twee winnaars zijn. Er 
komt dus een spandoek met het 
ontwerp van Noë van de Sjaloom, 
en een spandoek met het ontwerp 
van Kirsten (van der velde) van de 
Wiekslag. Deze ontwerpen ston-
den vorige week al in deze krant. 
Uit de vele mooie inzendingen 
zijn ook de nummer 2 en 3 zeker 
een eervolle vermelding waard. 

Evanne Arendsen
Dit mooie ontwerp sprong er al 
gauw tussenuit. De slogan en het 
tekenwerk van Evanne Arendsen 
zijn van een geweldig niveau en 
deze inzending verdient terecht 
een eervolle vermelding. 

Marc Kruitbosch
De jury vond de boodschap van 
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Vorig jaar is de Rijksstraatweg in Voorst
helemaal vernieuwd. Auto's moeten er nu
veel langzamer rijden dan vroeger. Dat gaat
soms nog niet goed. Daarom hebben we
jouw hulp nodig! Hoe zou jij ervoor zorgen
dat auto's zich aan de snelheid houden?

Laat het zien op deze k leurp laat en o n t w e r p je
eigen spandoek! Het w innende o n t w e r p laten w e
maken en ze t ten we bij de Ri jkss t raatweg neer.
Zo help jij mee het do rp vei l iger te maken! Je

 j o u w inzending in leveren bij je leerkracht .
Dank je wel , en zet hem op !

Vorig jaar is de Rijksstraatweg in Voorst
helemaal vernieuwd. Auto's moeten er nu
veel langzamer rijden dan vroeger. Dat gaat
soms nog niet goed. Daarom hebben we
jouw hulp nodig! Hoe zou jij ervoor zorgen
dat auto's zich aan de snelheid houden?

Laat het zien op deze kleurplaat en ontwerp je
eigen spandoek! Het winnende ontwerp laten we
maken en zetten we bij de Rijksstraatweg neer.
Zo help jij mee het dorp veiliger te maken! Je
kunt jouw inzending inleveren bij je leerkracht.
Dank je wel, en zet hem op!
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Marc Kruitbosch erg passend bij 
wat er leeft in het dorp. Er waren 
meer inzendingen met pakkende 
teksten en slogans, maar de teke-
ning in combinatie met de slogan 
‘Pak de rondweg als je haast hebt’ 
is heel goed gevonden. 

Mooie, veilige dorpsstraat
Voorzitter Jos Penninx bedankt 
alle leerlingen die een prach-
tig ontwerp hebben ingeleverd: 
“Het was een enorm karwei om 
de inzendingen te beoordelen. 
Wat hebben wij een betrokken 
leerlingen in Voorst, en ik kan 
wel zeggen dat er veel talent is 
in het dorp!” 

De spandoeken worden op een 
nog te bepalen datum in het 
voorjaar feestelijk onthuld in 
het bijzijn van de twee winnaars 
en de jury. Hopelijk dragen de 
spandoeken bij aan een nog 
veiligere Rijksstraatweg, een 
mooie dorpsstraat die alleen 
samen goed en veilig gebruikt 
kan worden!  ■

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 
aanvragen
Veel mensen hebben het op dit 
moment financieel moeilijk. Door 
de coronamaatregelen zijn er ba-
nen verdwenen en veel onderne-
mers kunnen hun werk niet, of 
maar deels, uitoefenen. Hierdoor 
hebben veel mensen minder in-
komen dan voorheen. Zij hebben 
daarom mogelijk moeite om hun 
woonkosten te betalen. Om hen 
tijdelijk te helpen is er de Tijdelij-
ke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK).

Wat is de TONK?
De TONK is de Tijdelijke Onder-
steuning Noodzakelijke Kosten. 
Dit is een tegemoetkoming voor 
inwoners die minder inkomen 
hebben als gevolg van de coro-
namaatregelen en daardoor pro-
blemen hebben met het betalen 
van de woonkosten. Het gaat dan 
om de huur of de hypotheek en 
de energielasten. De TONK is niet 
alleen voor zelfstandigen en on-
dernemers, zoals Tozo. Ook als u 
in loondienst bent, of was, kunt 
u in aanmerking komen voor de 
TONK. De TONK-uitkering is een 
vorm van bijzondere bijstand 
(Participatiewet).

Hoe hoog is de TONK-
uitkering?
De hoogte van de TONK-uitkering 
hangt af van uw situatie. Om de 
hoogte van de TONK-uitkering te 
berekenen kijken we naar:

	uw inkomen en het inkomen van 
uw partner op 1 januari 2021 en 
1 januari 2020;

	de hoogte van uw (woon)kosten;
	welk deel van de kosten u zelf 

nog kunt betalen met dit inko-
men (uw draagkracht);

	er geldt een maximum uit te ke-
ren bedrag, namelijk € 583,33 
per huishouden per maand  

 (€ 3.500,- voor de totale peri-
ode van 6 maanden).

Hoe lang duurt de TONK-
uitkering?
U kunt de TONK uitkering in de 
periode januari 2021 tot en met 
juni 2021 voor maximaal 6 maan-
den krijgen als dit nodig is. Korter 
kan natuurlijk ook, langer niet.

Meer informatie
Ga naar voorst.nl/tonk voor meer 
informatie en een aanvraagfor-
mulier  ■


