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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Inwoners en de politiek in Voorst
De 19 raadsleden van Voorst zijn samen het hoogste orgaan van onze gemeente. 
De gemeenteraad stelt kaders vast voor alles wat de gemeente doet. Daarnaast 
controleren de raadsleden ook of alles wel binnen deze kaders gebeurt. Een andere 
opdracht van de gemeenteraad is om de inwoners van Voorst te vertegenwoordigen. 

Inbreng inwoners
Elke vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente Voorst hun nieuwe gemeenteraad. 
Tussentijds hebben de inwoners van Voorst ook mogelijkheden om de politiek scherp 
te houden. Dit kan dankzij het burgerinitiatief, inspraak, de cliëntenraad, deelname 
aan rondetafelgesprekken en het contact met de fracties in de gemeenteraad. 

Burgerinitiatief
De gemeenteraad heeft in 2011 de verordening burgerinitiatief gemeente Voorst 
vastgesteld. Daardoor hebben veel inwoners van de gemeente Voorst de mogelijk-
heid om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Hiervoor 
moet u kiesgerechtigd zijn. Jongeren die 16 jaar zijn kunnen nog niet stemmen. Zij 
kunnen wel al vanaf die leeftijd gebruik maken van het burgerinitiatief.
De spelregels van het burgerinitiatief zijn te vinden in de ‘Verordening burgerinitia-
tief gemeente Voorst 2011’. Een initiatief komt op de agenda van de gemeenteraad 
als het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moet een burgerinitiatief ondertekend 
zijn door minstens 25 initiatiefgerechtigden. Het initiatief moet gaan over iets waar 
de gemeenteraad besluiten over kan nemen. Het initiatief mag niet een verkapt 
bezwaar of een klacht zijn. 

Inspraak
Inwoners kunnen ook inspraak krijgen bij de voorbereiding van beleid. Wel zijn 
hieraan een aantal spelregels verbonden. Deze spelregels staan in de ‘Verordening 
inspraak en cliëntenparticipatie’, uit 2005. 
Het kan zijn dat het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Bij een aantal onderwerpen vindt de ge-
meenteraad van Voorst inspraak niet wenselijk. Dat is het geval bij de gemeente-
begroting, de tarieven en de belasting. Inspraak is ook niet wenselijk als met spoed 
een besluit nodig is. 

Cliëntenparticipatie
De opdracht van de Cliëntenraad staat in dezelfde verordening. De Cliëntenraad 
geeft adviezen en aanbevelingen over zaken die het Sociaal Domein van de gemeente 
Voorst raken. De Cliëntenraad behartigt de collectieve belangen in de ruimste zin 
van het woord. Burgemeester en wethouders zorgen voor de ondersteuning van de 
Cliëntenraad. 

Ronde-tafelgesprekken
De gemeenteraad bespreekt voorstellen voor besluiten altijd eerst tijdens de ronde-
tafelgesprekken. U kunt (digitaal) deelnemen aan zo’n gesprek. Tijdens het ronde-
tafelgesprek kunt u uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. 

U moet zich hiervoor van tevoren aanmelden. Stuur zo gauw mogelijk, maar uiterlijk 
op de vrijdag voorafgaand aan het ronde-tafelgesprek (die meestal op maandag 
plaatsvindt), een e-mail naar raad@voorst.nl onder vermelding van het onderwerp 
waarover u uw mening wilt geven. Daarna neemt de griffie contact met u op. Reageert 
u liever schriftelijk op een geagendeerd onderwerp? Stuur dan een e-mail met uw 
reactie naar raad@voorst.nl onder vermelding van het onderwerp waarop u reageert. 

Vergaderingen
De gemeenteraad vergadert nu weer fysiek en niet meer digitaal. Het audioverslag van 
de openbare vergadering kunt u de volgende dag via https://voorst.raadsinformatie.nl 
afluisteren. Na enkele dagen is het audioverslag bewerkt en kunt u ook zoeken op agen-
dapunt en spreker.
De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
 maandag 20 september vanaf 19:30 uur  raadsvergadering
 maandag 11 oktober  vanaf 19:30 uur  ronde-tafelgesprekken

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties:
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling 
Contactpersonen:
 Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.hafkamp@voorst.nl , 
 06-53 11 65 06
 Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, e.deweerd@voorst.nl , 
 06-13 46 48 23
 Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.grevinga@voorst.nl , 
 06-15 41 54 47
 Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, j.wolffvanwulfing@voorst.nl , 
 06-43 90 39 27
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl , 0571-23 82 62
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl , 06-50 66 66 01
 Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, m.suelmann@voorst.nl , 

06-37 31 54 22

Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie 
over de raadsleden.

E-mail service raadsstukken
De raad biedt een e-mail service. Hiermee ontvangt u een e-mail met een directe link 
naar de vergaderstukken. Vraag deze email service aan door een e-mail naar 
raad@voorst.nl te sturen. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier, Bernadette Jansen: 0571-
27 92 17, of locogriffier, Dini Vriezekolk:0571-27 93 87.

Energieadvies nodig?

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Vanaf 1 september is Anneke Id-
zinga begonnen als nieuwe ener-
gieadviseur voor de gemeente 
Voorst. De energieadviseurs ge-

ven inwoners van de gemeente 
Voorst gratis energieadvies. 

De energieadviseur
Een energieadviseur is een onaf-
hankelijke expert op het gebied 
van duurzame energie en ener-
giebesparing. De adviseur werkt 
dus niet voor een leverancier of 
bedrijf, en verkoopt geen ener-
giebesparende maatregelen. Een 
energieadviseur kijkt samen met 
u naar welke energiebesparende 
mogelijkheden er zijn in uw situ-
atie. Welke slimme maatregelen 
zijn geschikt voor uw woning?

Aanvragen energieadvies
U maakt een afspraak met de 
energieadviseur door te mailen 
naar duurzaam@voorst.nl met als 
onderwerp: ‘energieadvies’. In de 
mail vermeldt u uw adres en con-
tactgegevens, zodat Anneke tele-
fonisch contact met u kan opne-
men. Heeft u uw jaarverbruik van 
gas en elektriciteit bij de hand? 
Geef dit dan ook door.

Na afloop van het gesprek ont-
vangt u een rapport. U weet dan 
meer over de mogelijke (vervolg)
stappen die u kunt nemen.  ■

Ontwerp-Luchthavenbesluit Teuge ter inzage

Het college van Gedeputeerde 
Staten (GS) heeft op 31 augustus 
2021 het ontwerp-Luchthavenbe-
sluit Teuge vastgesteld en open-
baar gemaakt voor inspraak.

Zienswijzen indienen
Iedereen kan van 6 september 
tot en met 17 oktober 2021 een 
reactie geven op dit ontwerp 
Luchthavenbesluit door via een 
link op www.gelderland.nl/lhb-
teuge-ontwerp een zienswijze in 
te dienen. 

Informatiebijeenkomst op 
14 september 2021
Op 14 september 2021 orga-
niseert de provincie Gelderland 

van 19.00 uur tot 20.00 uur een 
online informatiebijeenkomst. De 
provincie Gelderland geeft dan 
meer informatie over het ontwerp. 
En er is gelegenheid om vragen te 
stellen. Aanmelden is niet nodig. 
Geïnteresseerden kunnen op 14 
september vanaf 19.00 uur via 
de link op www.gelderland.nl/
lhbteuge-ontwerp met een lap-
top/tablet of telefoon deelnemen. 
Een wachtwoord is niet nodig. 

De lijst met meest gestelde vragen 
komt na de bijeenkomst op www.
gelderland.nl/lhbteuge-ontwerp 
te staan. Hier is ook vanaf 18 sep-
tember de informatiebijeenkomst 
terug te zien.  ■
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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 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 behandelen 

bouwplannen) maken 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 belang-
hebbende 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 vol-
ledig weerl. 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 30 augustus 2021 tot 
en met vrijdag 3 september 2021.

Bekendmakingen

Week 36: 08-09-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

Beelelaan 4 in Voorst H.M.C. van den Brom Besluit genomen Z-21-04931_2021-48769

de Barnte 15 in Twello M.J. van der Ziel Besluit genomen Z-21-04971_2021-48769

Algemene plaatselijke verordening

Bekendijk 9 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
24/08/21

Z-21-08625_2021-49914

Heegsestraat 14 in Terwolde Demonstratie Vergunning verleend BW-2021-0091

Hengelderweg 6 in Voorst Open velddagen Vergunning verleend BW-2021-0089

Mahlerstraat 31 in Twello Huwelijksfeest Vergunning verleend BW-2021-0087

Rijksstraatweg 25 in Twello Double Trouble Festival Vergunning verleend BW-2021-0070

Zwembad De Schaeck Veenhuisweg 53 in 
Twello

Melding 12-dagen regeling Vergunning verleend BW-2021-0088

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Veluwsedijk 55 in Nijbroek Bestemmingsplanwijziging maakt kleinschalige handel in veevoer 
en tractors mogelijk aan de Veluwsedijk 55 in Nijbroek

Ontwerp NL.IMRO.0285.20294-OW00

Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Hessenlaan 21, 23, 25 en 27 in Teuge Clustermelding t.b.v. de realisatie van 4 GBES-en Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2021-0015

Stobbenakker 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 
105, 107 en 109 in Twello

Aanleggen 10 gesloten bodemenergiesystemen Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2021-0003

Milieumelding

Engelenburgstraat 37 in Twello Vestiging bedrijf voor meubel- en houtbewerking Melding ontvangen Z-MELD840-2021-000995

Omgevingsvergunning

Lochemsestraat 44 in Terwolde Bouwen werktuigenberging Vergunning verleend SXO-2020-0284

Molenveld 58 in Twello Plaatsen dakkapel aan voorzijde woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0533

Oude Rijksstraatweg 4A in Twello Brandveilig gebruiken pand als kinderopvang Vergunning verleend SXO-2020-0795

Oudhuizerstraat 41 A in Klarenbeek Aanleggen nieuwe uitrit Vergunning verleend SXO-2021-0488

Piet Heinstraat 31 in Twello Plaatsen dakkapel Vergunning verleend SXO-2021-0484

Rijksweg A1 De Paal 932 in Wilp Vervangen en verplaatsen antennemast Aanvraag ontvangen SXO-2021-0537

Stobbenakker 49 in Twello Bouwen carport met overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2021-0534

Sloopmelding

Binnenweg 138 in Wilp Saneren asbesthoudend dakbeschot woning Melding ontvangen SXO-2021-0531

Hazeltweg 1 in Terwolde Verwijderen asbesthoudende toepassingen uit/van 3 schuren Melding ontvangen SXO-2021-0538

Polveensweg 4 in Klarenbeek Saneren asbesthoudende dakbedekking schuur en afvoeren 
restanten

Melding ontvangen SXO-2021-0535

Tijdelijke verkeersmaatregel

Marktplein in Twello Afsluiten voor alle verkeer op 22 september 2021 van 00.00 uur 
tot 19.00 uur

Besluit genomen 2021-0063

- Schoolstraat 

- Het Ieuwland tussen 16 t/m 22

- De S. Schotanusstraat (parallelweg) vanaf 
48 t/m 58 in Terwolde

Afsluiten voor alle verkeer op 24 september 2021 van 12.00 uur 
tot 14.00 uur

Besluit genomen BW-2021-0074
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Zonnepanelenactie

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Steeds meer inwoners kiezen er-
voor om zelf energie op te wekken 
met zonnepanelen. Met zonnepa-
nelen kunt u flink besparen op uw 
energierekening en het is beter 
voor het milieu. Op verzoek van 
de gemeente geeft het Regionaal 
Energieloket gratis ondersteuning 
aan de inwoners van de gemeente 
Voorst bij het verduurzamen van 
uw woning. Daarom organiseert 
het Regionaal Energieloket een 
zonnepanelenactie en een online 
informatieavond op 22 september 
om 19.30. 

Voordelig zonnepanelen 
plaatsen
Op verzoek van de gemeente 
Voorst heeft het Regionaal Ener-
gieloket een ervaren installateur 
in de regio uitgekozen. Deze in-
stallateur helpt de inwoners van 
de gemeente Voorst om gemak-
kelijk en voordelig zonnepanelen 
op hun dak te plaatsen. Dit heeft 
een aantal voordelen:
 Kwaliteit
 De installateur is gekozen van-

wege de goede prijs-kwaliteit-
verhouding en de garanties.
 Scherpe prijs

 Via de actie worden binnen een 
klein gebied veel zonnepanelen 
geïnstalleerd. Hierdoor kan de 
installateur het werk slimmer 
plannen en uitvoeren en krij-
gen inwoners van de gemeente 
Voorst een scherpe prijs.
 Maatwerk
 Iedere woning is anders. Daar-

om krijgt u altijd een persoon-
lijke offerte. Deze is op maat 
gemaakt voor uw woning en 
wensen.

Zo werkt de 
zonnepanelenactie
1.Inschrijven via 
 regionaalenergieloket.nl/acties 

of de QR code 
2. Woningopname: de installateur 

bekijkt uw woning en bepaalt 
samen met u het aantal zon-
nepanelen. Vanwege het coro-
navirus vindt de woningopname 
mogelijk online plaats. Dit hoort 
u vooraf via e-mail.

3. Persoonlijke offerte: u ontvangt 
een persoonlijke offerte. U zit 
nergens aan vast en beslist zelf 
of u de zonnepanelen wilt laten 
installeren.

4. Installatie: Gefeliciteerd! U kunt 
nu genieten van uw eigen opge-
wekte zonne-energie.

Ontvang 21% btw terug
Als u als particulier zonnepanelen 
koopt, kunt u de 21% btw op aan-
schaf en installatie terugvragen 
van de Belastingdienst. Op 
regionaalenergieloket.nl/energiebesparen 
staat een simpel stappenplan. Tij-
dens de online informatieavond 
op 22 september geeft het Regio-
naal Energieloket meer informatie 
over dit stappenplan. 

Online informatieavond
Tijdens de informatieavond hoort 
u meer over de zonnepanelenac-
tie, leningen die u voor zonne-
panelen kunt aanvragen, en het 
terugvragen van 21% btw. De ge-
meente, het Regionaal Energie-
loket en de installateur beant-
woorden uw vragen. U kunt de 
avond via uw computer of tablet 
bijwonen.

Datum: 22 september 2021
Tijdstip: 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: Online

Zo meldt u zich (vooraf) aan voor 
de informatieavond:
Ga naar 
www.regionaalenergieloket.nl/acties 
of scan de QR code; 
Vul uw postcode in; 
Klik op ‘Zonnepanelenactie 
Voorst’
Klik op ‘Aanmelden informatie-
avond’ en ontvang een e-mail met 
de link. 

Vragen?
Heeft u vragen over de zon-
nepanelenactie? Neem gerust 
contact op met het Regionaal 
Energieloket: 
projecten@regionaalenergieloket.nl  
088 525 4110.  ■

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

Open Monumentendag 11 september

Aanstaande zaterdag, 11 sep-
tember, vindt van 10.00 uur tot 
17.00 uur de Open Monumenten-
dag plaats in de gemeente Voorst. 
Het comité Open Monumentendag 
Voorst heeft samen met monu-
menteigenaren en maatschappe-

lijke organisaties een gevarieerd 
en leuk programma voor jong en 
oud georganiseerd. Er is van alles 
te zien en te doen: opengestelde 
monumenten, allerlei activiteiten, 
fiets en wandelroutes, tentoon-
stellingen, concerten, speurtoch-
ten en gezellige ontmoetingen met 
een hapje en een drankje.

Mijn monument is jouw 
monument
Het landelijke thema dit jaar is: 
‘Mijn monument is jouw monu-
ment’. Het is een knipoog naar het 
bekende gezegde ‘mi casa es su 
casa’ (mijn huis is jouw huis). Het 
thema is enerzijds een compliment 
aan alle monumenteigenaren, die 
zo gastvrij de deuren van hun mo-

nument wijd open zetten voor be-
zoekers. Anderzijds benadrukt het 
ook dat ons Nederlandse erfgoed 
van ons allemaal, én voor ons al-
lemaal is. 

Kijk op www.openmonumenten-
dag.nl voor meer informatie en het 
volledige programma. Het comité 
Open Monumentendag Voorst 
wenst iedereen een mooie Open 
Monumentendag!  ■

Het Sportieve Brein, cursus voor 60-plussers

Dit najaar kunnen 60-plussers 
in de gemeente Voorst meedoen 
aan de cursus Het Sportieve 
Brein. Tijdens de cursus leert u 
het kaartspel bridge, waarbij de 
hersenen op een speelse manier 
worden uitgedaagd. Daarnaast 
krijgt u informatie over het di-
verse beweegaanbod in de ge-
meente Voorst. 

Bridge is echte hersengymnas-
tiek. U gebruikt uw hoofd: na-
denken, onthouden, rekenen. De 
basisregels zijn vrij eenvoudig 
om te leren, maar het spel heeft 
vervolgens heel veel diepgang. 
Tijdens de cursus is er alle ruimte 
om te leren, samen te oefenen, 
maar ook voor ontspanning en 
om nieuwe mensen te ontmoeten.

Cursusdagen in Teuge
De cursus begint op woensdag 29 
september in Dorpshuis op den 
Toega in Teuge. Deelname aan 

de eerste 12 lessen kost €30 per 
persoon. 

Achtergrond
Het Sportieve Brein is een initiatief 
van de Apeldoornse Bridge Fede-
ratie (ABF) in samenwerking met 
de twee bridgeclubs in Twello. De 
gemeente Voorst ondersteunt het 
project met een financiële bijdra-
ge in het kader van maatschap-
pelijke initiatieven. Eerder werd 
dit project ook al succesvol ge-
lanceerd in onder andere de ge-
meenten Deventer en Apeldoorn.

Meer informatie
Wilt u meer weten, bijvoorbeeld 
over hoelang de cursus duurt, hoe 
moeilijk de lesstof is, wie ervoor 
in aanmerking komen? Stuur een 
e-mail naar: 
actie@bridgeninapeldoorn.nl of 
kijk voor meer informatie en in-
schrijven voor de cursus op:
www.bridgeninapeldoorn.nl  ■

Op zoek naar wateroplossingen voor polder 
Nijbroek
denk mee in Dorpshuis de Arend 13 september 20 uur

De verandering van het klimaat 
heeft invloed op het weer. Er is 
meer hevige regenval en er zijn 
langere periodes van droogte. 
Om wateroverlast en uitdroging 
van de grond in de toekomst te 
voorkomen, moeten we slimmer 
omgaan met water. In polder Nij-
broek werken waterschap Vallei en 
Veluwe en gemeente Voorst daar-
om samen met Nijbroekers aan een 
toekomstbestendig watersysteem. 
Op maandagavond 13 september 
gaan we met elkaar op zoek naar 
oplossingen voor polder Nijbroek. 
U bent hartelijk welkom om mee 
te denken!

Werken aan een slimmer 
watersysteem
Aanleiding voor dit project is het 
gemaal aan de Bandijk in Terwol-
de. Dit gemaal moet grondig op-
geknapt en aangepast worden om 
goed te blijven werken. De aanpas-
sing van het gemaal is echter niet 
genoeg om voorbereid te zijn op de 
toekomst. We moeten ook kijken 
naar de manier waarop we omgaan 
met water in de achterliggende ge-
bieden, zoals polder Nijbroek. Wa-
terschap en gemeente hebben het 
initiatief genomen hiermee aan de 
slag te gaan. Dit doen ze in samen-
werking met Nijbroekers.

Hoe maken we polder Nij-
broek klimaatadaptief?
In de bijeenkomst op maandag-
avond 13 september gaan we 
op zoek naar oplossingen voor 
polder Nijbroek. Hoe kunnen 
we het watersysteem zo inrich-
ten dat het ook in de toekomst 
bestand is tegen hevige regen-
val of langdurige droogte? Kan 

het peilbeheer slimmer? En hoe 
kunnen we ook de waterkwaliteit 
goed houden? We zoeken hierbij 
naar lokaal maatwerk: oplossin-
gen die passen bij landschap en 
gemeenschap.

Bijeenkomst 13 septem-
ber, 20.00 uur
Woont u in Nijbroek en/of bent 
u geïnteresseerd in de waterop-
gave? We nodigen u van harte uit 
om mee te denken op maandag-
avond 13 september. De avond 
start om 20.00 uur en vindt 
plaats in Dorpshuis de Arend, 
Dorpsplein 2 in Nijbroek. Mail 
naar hanneke@deopenkaart.nl 
om u aan te melden.

Meer informatie: www.
waterinpoldernijbroek.nl
Op 21 juni was de digitale af-
trap van het project. Via www.
waterinpoldernijbroek.nl is het 
mogelijk om deze avond terug 
te kijken. Op maandagavond 4 
oktober is een volgende bijeen-
komst, deze staat in het teken 
van het gemaal aan de Bandijk in 
Terwolde. Ook daar bent u van 
harte welkom.  ■
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Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX  TWELLO 
0571-27 99 11

www.twitter.com/gemeente_voorst WhatsApp: 06 – 21 65 44 44www.facebook.com/gemeentevoorst

Telefonisch bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag 08.30-14.00 uur. Burgerzaken is ook 
op maandagavond telefonisch bereikbaar 
17.00-20.00 uur.
Burgerzaken is alleen op afspraak geopend 
voor het aanvragen en ophalen van pas-
poort, ID-kaart en rijbewijs en voor het 
aangifte doen van geboorte en overlijden. 

Telefonisch bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag 
08.30-12.30 uur. 

Tijdelijke locatie 2:
Sociaal domein 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW  TWELLO 
0571-74 51 11

Wie verdient er een Voorster Jeugdlintje?

De gemeente Voorst heeft een 
nieuwe onderscheiding voor de 
jeugd: het Voorster Jeugdlintje! 
Vrijwilligers zijn onmisbaar in 
onze samenleving. Volwasse-
nen die zich jarenlang vrijwillig 
inzetten voor de samenleving 
kunnen in aanmerking komen 
voor een Koninklijke onder-
scheiding, oftewel een ‘lintje’. 
In onze gemeente wonen ook 
kinderen en jongeren die zich 
belangeloos inzetten voor an-
deren. Dit doen zij bijvoorbeeld 
met een bijzondere prestatie of 
een goed initiatief. En daar is de 
gemeente Voorst trots op! Vanaf 
nu kan de gemeente deze kin-
deren en jongeren van 6 tot en 
met 18 jaar in het zonnetje zet-
ten met het Voorster Jeugdlintje. 
De jeugd heeft de toekomst en 
hopelijk motiveert het Voorster 
Jeugdlintje ook andere kinderen 
en jongeren om iets goeds te 
doen voor de samenleving. 

Uitreiking eerste Voorster 
Jeugdlintje in november

De burgemeester reikt dit 
jaar voor het eerst het Voor-
ster Jeugdlintje uit. Een jury, 
die onder andere bestaat uit 
de burgemeester, beoordeelt 
de voordracht en beslist welke 
voorgedragen kinderen en/of 
jongeren het Voorster jeugd-
lintje ontvangen. De feestelijke 
uitreiking gaat jaarlijks rond of 
op de Dag van de Rechten van 
het Kind plaatsvinden. Dit jaar 
is dat op zaterdag 20 november. 

Wie komt er in aanmer-
king voor een jeugdlintje?
Inwoners van de gemeente 
Voorst kunnen een kind of jon-
gere van 6 tot en met 18 jaar 
voordragen voor het Voorster 
jeugdlintje wanneer dit kind of 
deze jongere:
 zich buitengewoon en langdu-

rig (minimaal 1 jaar) vrijwillig 
inzet voor (een) ander(en) of 
voor de gemeente Voorst en/
of:
 een bijzondere prestatie heeft 

geleverd of een goed initiatief 
heeft genomen en daardoor:
 een voorbeeldfunctie voor an-

deren vervult en:
 in de gemeente Voorst woont.
Overige voorwaarden zijn dat de 
activiteit of prestatie niet lan-
ger dan één jaar geleden heeft 
plaatsgevonden én de inzet niet 
al door een andere (overheids)
instantie officieel beloond is. 
Het is ook een voorwaarde dat 
de kandidaat van onbespro-
ken gedrag is (strafrechtelijk 

World Cleanup Day: 18 september

op basis van de Wet justitiële 
en strafvorderlijke gegevens én 
er geen signalen bestaan van 
onbehoorlijk gedrag vanuit de 
samenleving). Als er geen ge-
schikte kandidaten zijn, worden 
er geen jeugdlintjes uitgereikt.

Voordragen
Inwoners van de gemeente 
Voorst kunnen tot 1 oktober 
2021 een kind of jongere voor-
dragen voor het Voorster jeugd-
lintje. Na deze sluitingsdatum 
beoordeelt de jury welke kin-
deren/jongeren in aanmerking 
komen voor het Voorster jeugd-
lintje. De jury, die onder ande-
re bestaat uit de burgemees-
ter, beoordeelt de voordracht 
en let daarbij in elk geval op de 
bijzonderheid van de activiteit, 
de uitstraling van de verdiensten 
voor de gemeente Voorst en de 
voorbeeldfunctie naar anderen.

Aanvraagformulier
Kent u iemand die misschien 
in aanmerking komt voor het 
Voorster jeugdlintje? Draag hem 
of haar dan voor door het aan-
vraagformulier op www.voorst.
nl/jeugdlintje in te vullen en 
een aanvullende motivatie toe 
te voegen.

Vragen
Heeft u vragen? Neem gerust 
contact op met de gemeente 
Voorst, Monique Rogier:  
m.rogier@voorst.nl of 0571-27 
92 53. ■

Op zaterdag 18 september is de 
World Cleanup Day. Over de hele 
wereld gaan vrijwilligers die dag 
de straat op om hun buurt zwerf-
afvalvrij te maken. Doet u ook 
mee? Na de schoonmaakactie 
haalt de gemeente de zakken met 
opgeruimd zwerfafval weer op. 
Per zak zwerfvuil ontvangt u een 
kleine vergoeding van €5 per volle 
zak (maximaal € 50 per groep).

Aanmelden voor 15 sep-
tember
De gemeente Voorst stelt gratis 
het benodigde materiaal voor het 
opruimen beschikbaar aan de vrij-
willigers. Wilt u de handen uit de 
mouwen steken? Alleen of samen 
met uw buren, vereniging of club-

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

leden? Stuur dan vóór 15 septem-
ber een mail naar opschoondag@
voorst.nl om u aan te melden. U 
kunt de zwerfafvalmaterialen op 
16 september bij de gemeente-
werf (Jupiter 2) tussen 9.00 uur en 
13.00 uur en 14.00 uur en 17.00 
uur ophalen. Laat het weten in uw 
e-mailbericht, als deze tijdstippen 
u niet uitkomen. Vermeld bij uw 
aanmelding de volgende zaken:
1.Naam;
2.Adres;
3.Aantal deelnemers;
4.Rekeningnummer (overeenko-
mend met naam);
5.Heeft u al materiaal? Zo niet, 
geef dan een indicatie van een 
tijd(vak) waarin u de materialen 
komt ophalen. ■


