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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Fysieke ronde-tafelgesprekken op maandag 15 november 
vanaf 19.30 uur in het Multifunctioneel Centrum Klarenbeek 

Maandag 15 november 2021 houdt de gemeenteraad weer ronde-tafel gesprekken. 
Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur in het Multifunctioneel Centrum Klaren-
beek (MFC), Bosweg 14 in Klarenbeek.  Met de ronde-tafelgesprekken vormen de 
raadsleden zich een beeld van de onderwerpen die op de agenda staan. Raadsleden 
stellen vragen aan insprekers en het college. Dat doen ze als voorbereiding op de 
raadsvergadering van 29 november. De raadsvergadering begint om 19.30 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. Om in te mogen spreken 
moet u zich tijdig melden. Stuur uiterlijk vrijdagmorgen 12 november 2021 voor 
12.00 uur een e-mail naar raad@voorst.nl om u aan te melden. Daarna neemt de 
griffie contact met u op om u verder te informeren. Elke inspreker krijgt maximaal 
3 minuten de tijd om een opvatting te geven. Reageert u liever schriftelijk? Mail dan 
uw reactie naar raad@voorst.nl    

Publieke tribune
U kunt de gesprekken bijwonen op de publieke tribune. Wij hanteren hierbij de an-
derhalve meter afstand en het dragen van een mondkapje is verplicht. Stuur uiterlijk 
vrijdagmorgen 12 november 2021 voor 12.00 uur een e-mail naar raad@voorst.nl 
om u aan te melden. U kunt het gesprek alleen bijwonen als u in het bezit bent van 
een bevestigingsmail van de griffie.
Van het ronde-tafelgesprek wordt een audioverslag gemaakt. Op https://voorst.
raadsinformatie.nl kunt u dit audioverslag terugluisteren.  

Agenda
Maandag 15 november 2021 19:30 uur 

	Transitievisie Warmte 
 Iedere gemeenteraad moet in 2021 een plan opstellen om de gemeente aard-

gasvrij te maken: de Transitievisie Warmte. Het college stelt de raad voor om nu 
voor de gemeente Voorst zo’n plan vast te stellen. Belanghebbenden hebben 
kennis kunnen nemen van het ontwerp voor dit plan. De gemeente heeft daar 
een aantal zienswijzen op ontvangen. Burgemeester en wethouders hebben daar 
op gereageerd. Het is nu aan de gemeenteraad om een oordeel te vellen over het 
voorgestelde plan om de gemeente Voorst aardgasvrij te maken en een Transi-
tievisie Warmte vast te stellen. 

	Lening Coöperatie Polder Nijbroek voor aankoop grond zonneveld
 De inwoners van Nijbroek willen een zonneveld gaan exploiteren. Om een bijdrage 

te leveren aan de verduurzaming van de gemeente Voorst hebben de inwoners 
de coöperatie Polder Nijbroek opgericht. De coöperatie wil grond kopen voor een 
zonneveld en heeft de gemeente gevraagd om het geld voor de aankoop voor te 
schieten. Om dat mogelijk te maken vraagt het college de raad om in te stem-
men met het verstrekken van een lening van € 215.750 aan de coöperatie Polder 
Nijbroek. 

	Stimuleren gescheiden afvalinzameling door middelbare scholen en maatschap-
pelijke organisaties.

 Burgemeester en wethouders willen middelbare scholen en maatschappelijke 
organisaties stimuleren om afval gescheiden in te zamelen. Het college heeft een 
aanpak bedacht waardoor het voor middelbare scholen en maatschappelijke orga-
nisaties mogelijk wordt om afval gescheiden in te zamelen. Burgemeester en wet-
houders willen scholen en organisaties ook stimuleren voor een aantal zwerfvuil-
activiteiten. Het plan is om subsidie te geven voor een deel van de kosten van die 
activiteiten. Voordat het college dat kan doen willen burgemeester en wethouders 
de gemeenteraad raadplegen. Daarom staat het plan van het college op de agenda.  

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. Op https://voorst.
raadsinformatie.nl kunt u dit audioverslag terugluisteren. Klik hiervoor eerst in de 
kalender op de ronde-tafelgesprekken van 15 november 2021 en daarna op ‘live’. 

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 
of Postbus 9000, 7390 HA Twello. U kunt de gemeenteraad volgen via het twit-
teraccount: @RaadVoorst.

Contact met de raadsfracties
U kunt telefonisch of met een e-mail contact opnemen met de raadsleden en raads-
fracties. Informatie over de fracties en de raadsleden vindt u op: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling. 
Met de onderstaande contactpersonen van de raadsfracties kunt u rechtstreeks 
contact opnemen:
	Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.hafkamp@voorst.nl 

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

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

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

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

Vergaderingen
De gemeenteraad vergadert weer fysiek. Het kan zijn dat de raadsleden de verga-
dering niet op dezelfde avond kunnen afronden. In dat geval gaat de vergadering 
de volgende avond digitaal verder. Van de fysieke vergaderingen wordt een audio-
verslag gemaakt. Dat kunt u de volgende dag via https://voorst.raadsinformatie.nl 
afluisteren. Na enkele dagen is het audioverslag bewerkt en kunt u ook op agenda-
punt en spreker zoeken. Digitale vergaderingen zijn via een livestream te volgen. 

De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:

	maandag 15 november  vanaf 19:30 uur ronde-tafelgesprekken
	maandag 29 november  vanaf 19:30 uur raadsvergadering
	maandag 6 december  vanaf 19:30 uur ronde-tafelgesprekken

E-mailservice raadsstukken
Met de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de 
vergaderstukken. Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl om u aan te melden voor 
de 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.
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Bijeenkomst over veiligheid rond spoorlijn 
Apeldoorn – Zutphen

Regio Oost blijft investeren in een duurzame zoetwatervoorziening   

Tijdens een symposium op 4 
november 2021 ondertekende 
wethouder Hans van der Sleen 
namens de gemeente Voorst, 
samen met 66 andere regio-
nale partners in het bijzijn van 
Deltacommissaris Peter Glas, 
de bestuursovereenkomst voor 
de tweede fase Zoetwatervoor-
ziening Oost-Nederland (ZON). 
In deze bestuursovereenkomst 

spreken de partners in de Regio 
Oost af om de komende zes jaar 
200 miljoen euro te investeren in 
maatregelen om beter weerbaar te 
worden tegen watertekort en ex-
treem weer. Het  Deltaprogramma 
stelt 50 miljoen euro beschikbaar 
en de partijen binnen de regio 
leggen 150 miljoen euro in. De 
overeenkomst is een vervolg op 
de eerste fase (2016-2021), waar 
voor 116 miljoen euro geïnves-
teerd is in maatregelen, zoals 
beekherstel, het afkoppelen van 
hemelwater, het verbeteren van 
de bodemvruchtbaarheid en het 
verminderen van de ontwatering.

Blijven investeren in 
zoetwater
Hans Pereboom, die namens de 
Regio Oost de verantwoordelijke 
bestuurder is, geeft aan dat het 
noodzakelijk is om te blijven in-
vesteren: “De beschikbaarheid 
van voldoende water staat enorm 
onder druk, 2018, 2019 en 2020 

Agro Innovatie Event op 24 november

Wilt u de vernieuwingen van de 
agrosector in de regio met eigen 
ogen zien? Kom dan naar het 
Agro Innovatie Event 2021 op 
woensdagavond 24 november om 
20.00 uur in het Zone-college in 
Twello. De Innovatie Coöpera-
tie organiseert dit event speci-
aal voor agrariërs en agrofood-
mkb’ers. Zij kunnen zich deze 
avond laten inspireren door de 
voorbeelden van collega-onder-
nemers uit de Cleantech Regio, 
de Achterhoek en de Liemers. 

De collega-ondernemers laten 
zien hoe goede ideeën ontkie-
men tot innovaties en werkbare 
bedrijfsmodellen. Naast een in-
spirerend programma biedt de 
avond volop de gelegenheid om 
collega-ondernemers en andere 
partners te ontmoeten en eigen 
ideeën voor de sector te delen 
en verder te brengen. De inloop 
is vanaf 19.30 uur en om 20.00 
uur start het programma. De or-
ganisatie neemt de actuele coro-
namaatregelen in acht. Dat be-

tekent toegang tot het event met 
de CoronaCheck App. Kijk voor 
meer informatie over het aan-
melden en het programma op: 
deinnovatiecooperatie.nl/event

De Innovatie Coöperatie
De Innovatie Coöperatie helpt 
ondernemers in de landbouw 
bij het in praktijk brengen van 
hun vernieuwende ideeën. Hoe? 
Door het leggen van nieuwe con-
tacten en door te ondersteunen 
met kennis, organisatie en geld. 
Waarom? Omdat veel boeren, 
loonwerkers en andere onder-
nemers in de landbouw nieuwe 
ideeën en plannen hebben, waar-
mee ze inspelen op de wensen 
van de markt en de samenleving. 
En daar worden we allemaal beter 
van. Maak kennis met enkele on-
dernemers en bekijk het filmpje 
‘Vooruitboeren in de regio!’ op: 
innovatiecooperatie.nl  ■

Langere wachttijden voor afspraken met het Maatschappelijk Netwerk Voorst

waren drie opeenvolgende ex-
treem droge jaren. Met het ZON-
programma komen we als vier 
provincies, vier waterschappen, de 
gemeenten, LTO, natuurorganisa-
ties en drinkwatermaatschappijen 
samen in actie om te bouwen aan 
een robuust watersysteem dat op 
weersextremen voorbereid is en 
waarin watertekorten voorkomen 
worden”.    

Vasthouden van water
Regio Oost ligt op de Hoge Zand-
gronden. Door deze ligging is er 
slechts een beperkte aanvoer van 
water mogelijk, dit betekent dat 
we in droge perioden volledig af-
hankelijk zijn van het grondwater 
en de regen die valt. Hans Pere-
boom geeft aan: “Om als regio be-
ter weerbaar te zijn tegen droogte 
is een transitie van veel water af-
voeren, naar meer vasthouden van 
water noodzakelijk. Het nieuwe 
maatregelenprogramma zet hier 
maximaal op in”.  ■

Het aantal aanvragen bij het Maat-
schappelijk Netwerk Voorst (MNV) 
voor onder andere huishoudelijke 
ondersteuning, hulpmiddelen, 
begeleiding en dagbesteding is in 
de afgelopen periode fors toege-
nomen. Door de coronacrisis zijn 

er steeds meer hulpvragen. Hier-
door duurt het langer voordat het 
MNV contact kan opnemen met de 
klant. Dit betekent helaas dat het 
MNV niet langer kan garanderen 
dat er binnen twee weken contact 
wordt opgenomen. De gemid-
delde wachttijd is nu opgelopen 
naar 6 tot 8 weken. De verwach-
ting is dat dit nog geruime tijd zal 
aanhouden.

Problemen bij 
zorgaanbieders van 
huishoudelijke hulp
In de afgelopen periode is de 
vraag naar huishoudelijke onder-
steuning toegenomen. Dit komt 
onder andere doordat mensen 
steeds ouder worden en ook 

De gemeente Voorst feliciteert…
Martijn Kroes in Terwolde! 

Op 23 oktober 2021 won Martijn Kroes goud met zijn team bij het 
WK Feedervissen voor clubteams in Bulgarije.
Wethouder Hans van der Sleen bezocht afgelopen maandag Martijn 
in Terwolde om hem namens de gemeente Voorst te feliciteren.  ■

Registratie nieuwe partijen voor 
gemeenteraadsverkiezing
Op 16 maart 2022 vinden er 
weer gemeenteraadsverkiezin-
gen plaats. Als een lokale poli-
tieke partij onder een bepaalde 
naam (‘aanduiding’) wil deel-
nemen aan de gemeenteraads-
verkiezingen, dan moet zij deze 
naam bij het centraal stembu-
reau van de gemeente Voorst la-
ten registreren. Het gaat hierbij 
om politieke partijen waarvan 
de aanduiding nog niet lande-
lijk, provinciaal of gemeentelijk 
geregistreerd is.
Het registratieverzoek moet 
uiterlijk 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 
afspraak 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. ■
 

langer zelfstandig thuis blijven 
wonen. Daarnaast hebben zorg-
aanbieders van huishoudelijke 
hulp te maken met problemen 
met hun personele bezetting. En 
er is ook een tekort aan huis-
houdelijke hulpen, dit probleem 
speelt in heel Nederland. Veel 
zorgaanbieders kunnen op dit 
moment geen, of slechts beperkt, 
huishoudelijke hulp leveren aan 
nieuwe klanten.

We snappen dat dit vervelend is 
voor inwoners die huishoudelijke 
hulp nodig hebben. Onze zorg-
aanbieders zijn hard op zoek 
naar mensen die als huishou-
delijke hulp aan de slag willen 
gaan.  ■

De gemeente Voorst en ProRail 
werken aan het zogeheten Woon-
, Werk- en Leefplan (WWL-plan). 
Dit plan is een integraal en ge-
biedsgericht plan voor meer 
veiligheid en een betere bereik-
baarheid op het spoor én op de 
weg. Op 25 januari 2021 heeft 
de gemeenteraad van Voorst een 
besluit genomen over het WWL-
plan. Hierbij zijn de maatregelen 
op de spoorlijn Apeldoorn – Zut-
phen uit het WWL-plan gehaald. 
Na dit besluit hebben inwoners 
die in de omgeving van deze 
spoorlijn wonen aangegeven dat 
zij graag met ProRail en de ge-
meente Voorst verder in gesprek 
willen over de mogelijkheden om 
de veiligheid en de bereikbaarheid 
van het gebied en van de spoorlijn 
te verbeteren. Daarom nodigen 
ProRail en de gemeente Voorst 
de lokale belangenverenigingen 
en de bewoners van het gebied 
uit om hierover verder te praten.

Bijeenkomst op 
25 november in het MFC 
in Klarenbeek
De gemeente Voorst en ProRail 
nodigen u uit voor een fysieke 
bijeenkomst op 25 november 
2021 in het MFC te Klarenbeek. 
De bijeenkomst start om 19.30 
uur. Samen met de belangenver-
enigingen, belangstellenden en 
bewoners gaan medewerkers van 

ProRail en de gemeente Voorst 
in gesprek over de veiligheid en 
de bereikbaarheid op het spoor 
en op de weg. Het gaat hierbij 
om de overwegen op de spoorlijn 
Apeldoorn – Zutphen binnen de 
gemeentegrenzen van Voorst, en 
de omliggende wegen en routes in 
het gebied. Iedereen kan aanpas-
singen of maatregelen voorstellen 
om de veiligheid, leefbaarheid en 
de bereikbaarheid te verbeteren. 

Aanmelden
Wij willen iedereen de kans bie-
den om op een veilige manier deel 
te nemen. We hanteren de actu-
ele Covid-regels. Daarom vragen 
wij u om u vooraf aan te melden. 
Hiervoor stuurt u uiterlijk 22 no-
vember 2021 een e-mail naar 
overwegenklarenbeek@voorst.nl 
onder vermelding van uw naam.  
Meer informatie: 
voorst.nl/wwl-plan ■
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De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm vol-
ledig 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 november 2021 tot 
en met vrijdag 5 november 2021.

Bekendmakingen

Week 45: 10-11-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Diverse wegen door Voorst, eindpunt  
Dorpshuis Schoolstraat 14 in Voorst

Intocht Sinterklaas op 13/11/2021 Aanvraag ontvangen BW-2021-0117

Dorpsplein in Nijbroek Kerstmarkt op 10/12/2021 Toestemming verleend BW-2021-0104

Dorpsplein in Twello Plaatsen kerstboom Aanvraag ontvangen BW-2021-0118

Grotenhuisweg 50 in Wilp Posterenks Winterdorp op 12/12/2021 Aanvraag ontvangen BW-2021-0112

Kerkstraat 35 in Wilp Brocantemarkt op 4/12/2021 Toestemming verleend BW-2021-0110

Middendijk 16 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
27/10/21

Z-21-10224_2021-61526

Molenweg 4 in Klarenbeek Kerstmarkt op 12/12/2021 Aanvraag ontvangen BW-2021-0109

Oudhuizerstraat 19 in Klarenbeek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
27/10/21

Z-21-09975_2021-61514

Anterieure overeenkomst

Binnenweg-Rijksstraatweg in Wilp Zakelijke omschrijving Exploitatieovereenkomst woning-
bouwontwikkeling

Overeenkomst gesloten Z-19-09983_2021-58801

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Polveensweg 19A/19B in Klarenbeek Herontwikkeling Vastgesteld NL.IMRO.0285.20306-VS00

Omgevingsvergunning

Dorpszicht 32 in Terwolde Bouwen vrijstaande woning Vergunning verleend SXO-2021-0591

Everwijnstraat 20 in Terwolde Vergroten clubgebouw Vergunning ingetrokken VROM-5520

Fokkerstraat Teuge - percelen D 1596, 1649, 
1650, 1651, 1652

Kappen 5 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0652

IJsbaanweg 7 in Twello Kappen 10 bomen Vergunning verleend SXO-2021-0626

Kerkstraat 32 in Terwolde Kappen 3 beuken Vergunning verleend SXO-2021-0622

Koppelstraat (tussen nrs. 23 en 35) in Twello Oprichten kantoorgebouw en bedrijfshal Vergunning ingetrokken VROM-4527

Leemsteeg 8 in Wilp Kappen 3 eiken en 1 esdoorn Vergunning verleend SXO-2021-0586

Leigraaf 12 in Twello Bouwen vrijstaande woning Vergunning verleend SXO-2021-0481

Leusvelderweg 2 in Voorst Vernieuwen garages Vergunning ingetrokken VROM-1909

Lochemsestraat 6 in Terwolde Wijzigen gemeentelijk monument Vergunning ingetrokken SXO-2020-0081

Molendwarsstraat 37 in Twello Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0648

Molenweg 29 in Terwolde Verbouwen schuur tot bed & breakfast Aanvraag ontvangen SXO-2021-0646

Molenweg 48 in Terwolde Herbouwen bestaande uitbouw Vergunning verleend SXO-2021-0585

Oud Lochemseweg 40 in Wilp Bouwen vleeskalverenstal met berging (wijzigingsaan-
vraag)

Vergunning ingetrokken Z-HZ_WABO-2016-0644

Oud Lochemseweg 40 in Wilp Bouwen werktuigenberging met potstal Vergunning verleend SXO-2021-0555

Oude Deventerweg 4 in Voorst Koppelen woning en schuren Aanvraag ontvangen SXO-2021-0654

Oudhuizerstraat 8 in Klarenbeek Vervangen dakpannen door riet Vergunning ingetrokken VROM-4124

Rijksstraatweg 182C in Voorst Plaatsen wasplaatsoverkapping Vergunning ingetrokken VROM-3390

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

Stobbenakker 24 in Twello Bouwen berging en overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2021-0650

Stobbenakker 43 in Twello Plaatsen veranda Vergunning verleend SXO-2021-0583

Teugseweg 12C in Teuge Nieuwbouwen schapenstal Vergunning verleend SXO-2021-0565

van Limburg Stirumstraat 28 0017 en 28 
0018 in Twello

Uitbreiden bestaande zorgunits (wijzigingsaanvraag voor 
SXO-2020-0347)

Vergunning verleend SXO-2021-0545

Weilanden rondom Oudhuizerstraat 27 in 
Voorst

Ophogen grond Vergunning verleend SXO-2021-0605

Zonnenbergstraat 45 in Wilp Wijzigen inrichting Ontwerpvergunning SXO-2020-0470

Zwarte Kolkstraat 53 in Wilp Vervangen houtwal en verleggen wei Vergunning verleend SXO-2021-0636
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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

Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk 
dan op overheid.nl, onder Be-
leid & regelgeving 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 bekendma-
king/publicatie staat of het 
mogelijk is om een inspraak-
reactie, zienswijze, bezwaar-
schrift of beroepschrift in te 
dienen. En zo ja, tijdens welke 

periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekend-
making/publicatie niet op over-
heid.nl staan? Neem dan gerust 
contact op met de gemeente 
Voorst: 0571-27 99 11 of kom 
langs bij de receptie in het ge-
meentehuis. 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 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 ge-
meenten, provincies en waterschap-

pen via overheid.nl publiceren. U stelt 
het type bericht in en van welke orga-
nisatie u deze berichten wilt ontvan-
gen. Daarbij is het ook mogelijk een 
afstand ten opzichte van uw adres aan 
te geven. U krijgt dan bericht over de 
actuele locatiegebonden bekendma-
kingen/publicaties binnen de door u 
aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders van 
Voorst maken het volgende bekend:

Iedere maandag in de even weken 
houdt de welstandscommissie een 

mandaatvergadering in het gemeen-
tehuis in Twello (Hietweideweg 20). 
De vergadering begint om 10.00 uur. 

De agenda (met daarin de lijst met 
te behandelen bouwplannen) maken 
wij op voorst.nl bekend.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan 
horen wij dat graag van u. Houd er 
als derde belanghebbende reke-
ning mee dat een ingediend bouw-
plan al behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Overig

Gemeente Voorst Verlening eenmalige subsidie voor het oprichten van 
energiecoöperatie Burgers met Energie

Besluit genomen Z-21-11082_2021-60804

Sloopmelding

Molendwarsstraat 37 in Twello Slopen 4 bijgebouwen Melding ontvangen SXO-2021-0647

Ossenkolkweg 17 in Terwolde Verwijderen asbest dakbedekking 2 schuren Melding ontvangen SXO-2021-0645

Vaassenseweg 45 in Nijbroek Verwijderen asbest golfplaten 2 schuren Melding ontvangen SXO-2021-0649

Verkeersbesluit

Oud Lochemseweg in WilpAchterhoek Gewijzigde vaststelling van de bebouwde komgrens Besluit genomen Z-18-00396_2021-36552

Eénrichting looproute op de weekmarkt

Tijdens de vrijdagmarkt in Twello 
moeten bezoekers zich weer 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 weekmarkt alleen
Bezoek de markt zoveel moge-
lijk 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  anderha l ve  me-

ter afstand van elkaar en 
van onze marktlieden.

	Ga niet in groepjes bij elkaar 
staan.

	Voorkom drukte bij de kramen. 
	Betaal bij voorkeur met pin-

pas/smartwatch/ of mobiele 
telefoon.

	Blijf thuis als u verkouden bent, 
of koorts of griepverschijnselen 
heeft.

	Gebruik papieren zakdoekjes, 
en nies in uw elleboog.  ■

Online informatieavond over isolatieactie

Steeds meer inwoners kiezen 
ervoor om hun woning te isole-
ren. Een geïsoleerde woning blijft 
warm in de winter, en koel in de 
zomer. Daardoor woont u pret-
tiger en gebruikt u minder ener-
gie. Zo bespaart u tot honderden 
euro’s per jaar op uw energiere-
kening, en u helpt het klimaat. 

Op verzoek van de gemeente 
Voorst biedt het Regionaal Ener-
gieloket gratis ondersteuning bij 
het verduurzamen van uw wo-
ning. Het Regionaal Energieloket 
organiseert daarom een actie voor 
woningisolatie. Deze start met 
een online informatieavond op 
24 november 2021 om 19.30 uur.

Makkelijk en voordelig 
energie besparen
De gemeente Voorst wil het u 

als inwoner gemakkelijk maken 
om energie te besparen. Daarom 
starten de gemeente en het Regi-
onaal Energieloket een isolatieac-
tie. Op verzoek van de gemeente 
Voorst is een ervaren isolatie-
bedrijf in de regio gekozen. Dit 
heeft een aantal voordelen voor u:

	Kwaliteit: 
 onafhankelijke technische spe-

cialisten hebben het aanbod in 
uw regio bekeken. De instal-
lateur is gekozen vanwege zijn 
goede prijs-kwaliteitverhou-
ding en garanties.

	Scherpe prijs: 
 met de isolatieactie worden 

binnen een klein gebied veel 
woningen geïsoleerd. Hierdoor 
kan het isolatiebedrijf zijn werk 
slimmer plannen en uitvoeren 
en krijgt u een scherpe prijs.

	Maatwerk: 
 iedere woning is anders. Daar-

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

Zo werkt de actie
	 Inschrijven voor 19 januari 

2022 via https://regionaal-
energieloket.nl/voorst

	Woningopname: de installateur 
bekijkt of uw woning geschikt 
is voor isolatie.

	 Persoonlijke offerte: u ont-
vangt een persoonlijke offerte. 

 U zit nergens aan vast en be-
slist zelf of u uw woning laat 
isoleren.

	Installatie: gefeliciteerd! U kunt 
nu genieten van een warme 
woning.

Online informatieavond op 
24 november
Tijdens de informatiebijeenkomst 
vertellen wij u meer over de iso-
latieactie en over de subsidies en 
leningen die u kunt aanvragen. De 
gemeente, het Regionaal Energie-
loket en het isolatiebedrijf zijn 
aanwezig om uw vragen te be-
antwoorden. U kunt de avond via 
uw computer of tablet bijwonen.

	Datum: 24 november 2021
	Tijdstip: 19.30 tot 20.30 uur
	Locatie: online; meld u aan op 
https://regionaalenergieloket.nl/voorst

Zo meldt u zich (vooraf) aan voor 
de informatieavond
1. Ga naar 
https://regionaalenergieloket.nl/voorst
2. Vul uw postcode in.
3. Klik op ‘isolatieactie’.
4. Klik op ‘Aanmelden informa-
tieavond’, u ontvangt daarna een 
e-mail met de link. ■


