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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
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 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 de digitale vergaderingen live volgen (beeld + geluid).  In de 
kalender kiest u de vergadering van uw keuze. Daarna klikt u op ‘live’.
▪ maandag 1 maart 19.30 uur  raadsvergadering (digitaal)
▪ maandag 15 maart 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken
▪ maandag 29 maart 19.30 uur  raadsvergadering

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling 
▪ Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl / 06-55 53 21 13
▪ Gerrit Schimmel, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, g.schimmel@voorst.nl / 06-22 37 82 24
▪ Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl/ 06-53 87 71 61
▪ Véronique Groothuis - Beijer, fractievoorzitter CDA, v.groothuis@voorst.nl / 06-15 49 44 90
▪ Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl / 0571-23 82 62
▪ Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl  / 06-50 66 66 01
▪ Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann,  m.suelmann@voorst.nl  / 06-37 31 54 22

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

E-mail service raadsstukken
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur  een e-mail naar raad@voorst.nl 
U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail 
met een directe link naar de vergaderstukken. 

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

Gratis cursus ‘Politiek Actief’ 

De gemeente Voorst biedt (inmiddels voor de 5e keer) de cursus ‘Politiek Actief’ aan. De cursus is 
bedoeld voor iedereen die er over nadenkt om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet 
wat de mogelijkheden zijn. Of u na de cursus deze stap ook daadwerkelijk zet is uiteraard geheel 
aan u zelf. De cursus wordt verzorgd door de griffie van de gemeente Voorst. En het mooie is: de 
cursus is gratis!

De cursus bestaat uit zeven woensdagavonden en is in 
verband met de coronapandemie volledig digitaal. We 
hebben de volgende data gereserveerd: 3 maart, 10 maart, 
17 maart, 24 maart, 31 maart, 7 april en 21 april. Kennis 
en vaardigheden wisselen elkaar af, op een leuke en ont-
spannen manier. Ook maakt u kennis met raadsleden en 
daarnaast woont u een digitale raadsvergadering bij op 
een maandagavond. Een uitleg over het vergadermodel 
en het digitaal bijwonen van de ronde-tafelgesprekken 
(beeldvormende vergadering van de raad) maken on-
derdeel uit van het programma. Én we gaan met elkaar 
debatteren, waarbij een professionele debattrainer de 
groep begeleidt.

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

Parkeren bij het gemeentehuis

Heeft u een afspraak gemaakt 
en komt u met de auto naar het 
gemeentehuis? Maak dan alleen 
gebruik van de parkeerruimte bij 
het gemeentehuis die voor be-
zoekers gereserveerd is. Deze 
parkeermogelijkheden staan met 
borden aangegeven: 

▪ parkeerruimte dicht bij het ge-

bouw aan de achterzijde,
▪ parkeerruimte aan de zijkant 

van het gebouw. 

Als u Jupiter 2  in Twello invoert 
in uw navigatie, dan komt u van-
zelf bij de parkeerruimte van het 
gemeentehuis uit. Het is niet toe-
gestaan om uw auto bij aangren-
zende bedrijven te parkeren.  ■

Statiegeld op blikjes, Yes we can! 

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Drankblikjes vormen het grootste 
aandeel van al het zwerfafval. Om 
te voorkomen dat lege blikjes als 
zwerfafval eindigen, neemt de ge-
meente Voorst (samen met meer 
dan 250 gemeenten en bedrijven 
in Nederland) deel aan de cam-
pagne van de Statiegeldalliantie. 
Met deze campagne spoort de 
Statiegeldalliantie het demissio-
nair kabinet aan om statiegeld te 

innen op drankblikjes. Ondertus-
sen is in de afgelopen week het 
besluit genomen: vanaf 31 de-
cember 2022 komt er 15 eurocent 
statiegeld op een blikje frisdrank, 
water of bier. Uit onderzoek is ge-
bleken dat bij dit statiegeldbedrag 
70 tot 90 procent van de blikjes 
ingeleverd wordt. Dat scheelt een 
hoop lege blikjes op straat, in de 
berm en in de natuur!  ■
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl en ga naar de pa-
gina Bekendmakingen. Daar vindt 
u een zoekfunctie. Gaat het om 
een besluit en bent u het niet eens 
met het besluit? In de tekst van de 
bekendmaking/publicatie staat of 
het mogelijk is om een inspraak-
reactie, zienswijze, bezwaarschrift 
of beroepschrift in te dienen. En zo 
ja, tijdens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekend-

making/publicatie niet op overheid.
nl staan? Neem dan gerust contact 
op met de gemeente Voorst: 
0571-27 99 11. 

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële bekendmakingen van de 
gemeente Voorst inzien? Dat is mo-
gelijk 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-mailser-
vice. 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, provincies en water-
schappen via overheid.nl publice-
ren. 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 locatie-
gebonden bekendmakingen/publi-
caties binnen de door u aangegeven 
afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders van 
Voorst maken het volgende bekend:

Door de corona-uitbraak behande-
len wij bouwplannen zoveel mogelijk 
digitaal. De agenda (met daarin de 

lijst met te behandelen bouw-
plannen) maken wij op voorst.nl 
bekend.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Door de corona-uitbraak kunt u 
daar helaas tijdelijk niet bij aan-
wezig zijn. Een telefonische toe-
lichting geven mag natuurlijk wel.

Houd er als derde belangheb-
bende rekening mee dat een inge-
diend 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 1 februari 2021 tot en met 
vrijdag 5 februari 2021.

Bekendmakingen

Week 06: 10-02-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Ossenkolkweg 1 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
01/02/21

Z-20-13305_2021-07635

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Aanwijzing toezichthouders Besluit genomen Z-21-00566_2021-03336

Gemeente Voorst Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente 
Voorst 2021

Vastgesteld Z-20-10981_2020-73729

Milieumelding

Blankematerweg 3 in Nijbroek Melding veranderen bedrijf, houden zoogkoeien Melding ontvangen Z-MELD840-2021-000202

Omgevingsvergunning

Achter ‘t Holthuis 34 in Twello Bouwen fietsenschuur Vergunning verleend SXO-2020-0836

Binnenweg 132 in Wilp Kappen eik Aanvraag ontvangen SXO-2021-0045

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

Bonenakker 52 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend  
(revisie)

SXO-2020-0199

Bongerdstraat 11A in Steenenkamer Realiseren dakopbouw Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0849

Burgemeester van der Feltzweg 102 in Twello Uitvoeren interne verbouwing Aanvraag ontvangen SXO-2021-0068

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

Kerkstraat 29 in Voorst Oprichten monomestvergistingsinstallatie Vergunning verleend SXO-2020-0674

Kneuterstraat 38-40 in Wilp Herbouwen werktuigenberging Vergunning verleend SXO-2020-0863

Marktstraat 4 in Twello Verbouwen appartementen Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0840

Middendijk 4 in Nijbroek Wijzigen hoofddraagconstructie Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0825

Molenallee 50 in Wilp Kappen bomen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0008

Nabij De Halmen in Voorst Plaatsen tijdelijk kunstwerk Aanvraag ontvangen SXO-2021-0072

Prins Bernhardstraat in Twello Plaatsen uitstroombak Aanvraag ontvangen SXO-2021-0061

Reuvekampsweg 13 in Twello Renoveren en uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2020-0826

Sweelinckstraat 2 in Twello Plaatsen overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2021-0044

Tuinstraat 51 in Voorst Uitvoeren interne verbouwing Aanvraag ontvangen SXO-2021-0052

Veluwsedijk 33 in Nijbroek Bouwen vrijstaande woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0841

Vermeersdwarsweg 8 in Twello Verbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0067

Wellerweg 6A in Nijbroek Veranderen bedrijfswoning naar plattelandswoning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0066

Zwarte Kolkstraat 104 in Wilp Verbouwen zaal tot bed & breakfast Vergunning verleend SXO-2020-0860

Sloopmelding

Dorpsstraat 75 in Terwolde Verwijderen en afvoeren asbesthoudende voorzetwand Melding ontvangen SXO-2021-0071

Holthoevensestraat 22 in Teuge Afvoeren asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2021-0074

Leemsteeg 23 in Wilp Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2021-0064

Oude Wezeveldseweg 18 in Twello Totaal slopen 2 schuren en mestopslag Melding ontvangen SXO-2021-0053

Oude Wezeveldseweg 18 in Twello Verwijderen alle asbesthoudende materialen uit achterhuis 
en schuren

Melding ontvangen SXO-2021-0054

Rijksstraatweg 41 in Wilp Slopen schuur Melding ontvangen SXO-2021-0062

Rijksstraatweg 66A in Voorst Slopen schuur met asbesthoudende dakbedekking Melding ontvangen SXO-2021-0075
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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

Aangepaste dienstregeling en inzet bussen

Tussen dinsdag 16 februari 22.00 
uur en maandag 1 maart 07.00 
uur vernieuwt ProRail het spoor in 
Apeldoorn. In deze periode wordt 
dag en nacht gewerkt. 
Als gevolg van bovengenoemde 
werkzaamheden is er geen trein-
verkeer mogelijk:

▪ NS zet stop- en snelbussen in 
tussen Apeldoorn en Deventer.

▪ NS zet snelbussen in tussen 
Amersfoort en Deventer (zater-
dag 27 en zondag 28 februari).

▪ NS zet een taxibusje in tus-
sen Apeldoorn en Apeldoorn 
Osseveld.

▪ Arriva zet bussen in tussen Zut-
phen en Apeldoorn.

▪ Arriva zet belbussen in tus-
sen Klarenbeek N345 en sta-
tion Klarenbeek (bus Zutphen-
Apeldoorn stopt bij Klarenbeek 
N345).

Raadpleeg de planner
De werkzaamheden hebben in-
vloed op de treinreis en leveren 
hinder op. Daarom adviseert de 
NS om kort voor vertrek nog-
maals de reis te checken voor 
het meest actuele reisadvies op 
maat. NS informeert de reizi-
gers vroegtijdig (op stations, in 
de treinen, online via ns.nl en de 
media) over de aanpassing in de 
dienstregeling. Arriva doet dit via 
arriva.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 
gewoon bereikbaar. Maak eerst 
online een afspraak op voorst.
nl of telefonisch om langs te ko-
men. 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 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 me-
dewerkers u dan niet mogen hel-
pen. De frontoffice is telefonisch 
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  ■

Kwijtschelding gemeentebelasting

Heeft u een bijstandsuitkering, of 
een minimuminkomen? Of kunt 
u moeilijk rondkomen met uw 
inkomen? Misschien komt u in 
aanmerking voor kwijtschelding 
van de gemeentebelasting. Dit 
is afhankelijk van uw persoon-
lijke situatie en uw financiële 
omstandigheden. 

Kom ik in aanmerking voor 
kwijtschelding?
U kunt misschien in aanmerking 
komen voor kwijtschelding van de 
gemeentelijke belastingen als u een 
bijstandsuitkering of een ander mi-
nimuminkomen en weinig tot geen 
spaartegoeden heeft. In dat geval 
hoeft u een aantal belastingen niet 

te betalen. Op www.tribuut.nl staat 
meer informatie onder ‘Kwijtschel-
ding’. Twijfelt u of u in aanmerking 
komt en wilt u uw situatie bespre-
ken? Neem dan gerust contact op 
met Tribuut: 055-580 22 22 van 
maandag tot en met donderdag 
08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag 
van 08.30 tot 12.30 uur.   ■

Weekmarkt Twello alleen met levensmiddelen en primaire 
levensbehoeften

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

heid en die van uw medemens.

Eénrichting looproute
Tijdens de vrijdagmarkt in 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.

Veiligheidsmaatregelen
Daarnaast gelden er nog een aantal 
maatregelen:

▪  Het openbaar toilet is gesloten 
voor publiek.

▪ Eet en drink niet op het 
marktplein.

▪ H o u d  a n d e r h a l v e  m e -
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. ■

Tribuut staat klaar voor vragen over uw aanslagbiljet

Bent u het niet eens met de vast-
gestelde WOZ-waarde van uw 
woning of bedrijfspand? Neem 
dan gerust contact op met Tri-
buut. Net zoals u, vindt ook 
Tribuut het belangrijk dat uw 
aanslag klopt. Daarom kijkt Tri-
buut graag met u mee, om bij-
voorbeeld de WOZ-waarde (als 
dit nodig is) aan te passen. Dit 
is geheel kosteloos. 

Klopt het bedrag op uw 
aanslagbiljet niet?
Deze week ontvangt u het aan-
slagbiljet voor de gemeentebe-
lastingen. Denkt u dat het biljet 
niet juist is? Bijvoorbeeld omdat 
de WOZ-waarde volgens u niet 
klopt? Neem dan snel, gemakke-
lijk en geheel kosteloos contact 
op met Tribuut. De medewerkers 

van Tribuut maken graag voor u 
een belafspraak met een van hun 
taxateurs. De taxateur kijkt sa-
men met u naar de WOZ-waar-
de. Als blijkt dat deze niet juist 
is, dan wordt de WOZ-waarde 
kosteloos aangepast. Hierdoor 
hoeft u geen bezwaar meer in 
te dienen. U kunt tot vijf weken 
na dagtekening van uw aanslag-
biljet een belafspraak maken. 
De datum van de dagtekening 
staat op de rechterzijde van het 
aanslagbiljet. 

Geen extern bureau nodig
Tribuut attendeert u erop dat er 
verschillende bureaus adverteren 
dat zij ‘gratis’ bezwaar namens u 
kunnen maken op basis van ‘no 
cure, no pay’. Dat klinkt mooi, 
maar in werkelijkheid is dat niet 

gratis. Tribuut moet het bureau 
namelijk een kostenvergoeding 
betalen. Deze kostenvergoeding 
wordt uiteindelijk door alle inwo-
ners van de gemeente opgebracht 
via de gemeentelijke belastingen. 
Indirect betaalt u dus wel degelijk 
mee, en is er dus geen sprake van 
‘kosteloos’ bezwaar maken met 
externe bureaus. 

Neem contact op met 
Tribuut
Neem bij vragen over uw aan-
slagbiljet gerust contact op met 
Tribuut. Op www.tribuut.nl staat 
meer informatie over betalen en 
bezwaar maken. Telefonisch is 
Tribuut bereikbaar van maandag 
tot en met donderdag van 08.30 
tot 17.00 uur, en op vrijdag van 
08.30 tot 12.30 uur via 055-580 
22 22.  ■
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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

Zwerfafval: tijd voor actie!

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Zwerfafval, we storen ons er vrij-
wel allemaal aan! Ook Gerrit Kroes 
uit Wilp. Toen Gerrit op een dag 
vanaf Bussloo weer naar huis 
fietste, besloot hij alle blikjes die 
hij onderweg zag te verzamelen. 
Binnen één kilometer had Ger-
rit zijn fietstassen én een bood-

schappentas al helemaal vol. Mis-
schien wilt u ook in actie komen. 
Lees dan verder want er zijn mooie 
initiatieven in de gemeente Voorst 
waar u zo bij kunt aanhaken. 

Zwerfafval verzamelen
Meerdere verenigingen en vrijwil-

ligers verzamelen al regelmatig 
zwerfafval. De gemeente zorgt 
dat zij de juiste materialen hier-
voor krijgen. Zoals afvalgrijpers, 
handschoenen, afvalzakken en 
sinds kort ook een aantal karre-
tjes. Na afloop van het verzamelen 
haalt de gemeente de volle afval-
zakken met zwerfvuil op. Wilt u 
ook zwerfafval verzamelen? Stuur 
een e-mail naar de gemeente, 
m.dehaan@voorst.nl voor meer 
informatie. Of sluit u aan bij de 
‘Zwerfvuilopruimers’ van de Groe-
ne Kerk PKN.

De Groene Kerk PKN
De Groene Kerk PKN in Twello 
brengt duurzaamheid, in de 
breedste zin van het woord, on-
der de aandacht. Daarnaast orga-
niseert de Groene Kerk PKN pro-
jecten die een positieve bijdrage 
aan duurzaamheid leveren. Dit 
doet de Groen Kerk PKN, binnen 
en buiten de kerkelijke gemeen-
schap, door elk jaar een andere 
actie op te starten. Vorig jaar 
organiseerde de Groen Kerk PKN 

het project zwerfafval. 

Enthousiaste 
zwerfvuilopruimers
Jojanneke Voorthuis kijkt terug 
op een geslaagd project: “Het 
is natuurlijk bijzonder jammer 
dat er mensen zijn die niet ge-
woon hun eigen rommel mee 
naar huis nemen. Gelukkig zijn 
er ook mensen die zich inzetten 
om zwerfafval op te ruimen. Na 
een eerste opruimactie tijdens ‘de 
Landelijke Opschoondag 2020’ 
en een aantal oproepen in de 
krant, ontvingen we steeds meer 
aanmeldingen van enthousiaste 
‘zwerfvuilopruimers’. We hebben 
een app-groep gemaakt, waarin 
we gezamenlijk opruimdata prik-
ken. Tijdens de lockdown lopen 
we niet in grote groepen. Oprui-
mers gaan nu alleen of in duo’s, 
en ze geven in de app aan waar 
ze lopen. Uiteraard hopen we 
snel weer met z’n allen tegelijk 
te kunnen lopen, want dat is nog 
gezelliger! En met de handige op-
ruimmaterialen is het opruimen 

nog fijner!” Wilt u ook aansluiten 
bij de ‘Zwerfvuilopruimers’? Stuur 
een e-mail naar: 
groenekerk@kpn-twello.nl

Landelijke Opschoondag 2021
Jaarlijks organiseert Nederland 
Schoon de Landelijke Opschoon-
dag. Dit jaar is de Landelijke Op-
schoondag op zaterdag 20 maart. 
Ook de gemeente Voorst is Sup-
porter van Schoon en roept in-
woners op om alleen, of met de 
buurt of een lokale vereniging 
mee te doen. De gemeente stelt 
het benodigde materiaal beschik-
baar voor de deelnemende vrij-
willigers. Deze materialen liggen 
klaar op vrijdag 19 maart, de dag 
voor de Opschoondag.

Op maandag 22 maart haalt de 
gemeente de zakken met opge-
ruimd zwerfafval weer op en geeft 
een kleine vergoeding van € 5 per 
volle zak met een maximum van 
€ 50 per aanmelding. Mail uw 
aanmelding naar: 
opschoondag@voorst.nl  ■

Jojanneke Voorthuis (Groene Kerk werkgroep) neemt samen met 
‘zwerfvuilopruimers’ Ans Bont en Mariska van Rossum, 

opruimmateriaal in ontvangst


