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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Openbare raadsvergadering maandag 19 april 
vanaf 19.30 uur
digitaal, via livestream te volgen

De raadsvergadering start op maandag 19 april om 19.30 uur. Voorafgaand aan de 
raadsvergadering zal de burgemeester de certificaten uitreiken aan de deelnemers 
van de cursus Politiek Actief. Iedereen kan via https://voorst.raadsinformatie.nl 
de raadsvergadering live volgen (beeld en geluid). Klik hiervoor op de knop ‘Live’. 
De stukken die de raadsleden bespreken vindt u via de kalender van de raad. Klik 
hiervoor op de raadsvergadering van 19 april 2021.

Certificaten voor deelnemers Politiek Actief
Burgers met belangstelling voor de lokale politiek konden in de afgelopen periode 
de cursus Politiek Actief volgen. De deelnemers hebben onlangs de cursus afge-
rond en ontvangen, als aandenken, een certificaat van burgemeester Jos Penninx. 
Dat gebeurt voor aanvang van de raadsvergadering: van 18.45 uur tot 19.30 uur. 
De uitreiking is via de live stream te volgen. Misschien komt u de gecertificeerde 
deelnemers volgend jaar weer tegen als kandidaat bij de verkiezingen voor de 
gemeenteraad in 2022!

Doel
De gemeenteraad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder 
in een ronde-tafelgesprek zijn besproken. Tijdens dat ronde-tafelgesprek zorgen 
raadsleden dat ze een goed beeld krijgen van de onderwerpen. Op 12 april 2021 
zijn de bijdrage van Voorst aan de Landelijke Energietransitie en de resultaten van 
een onderzoek naar het gebruik van het WMO-vervoer onder de loep genomen.

Agenda
 Voorster Energie Strategie: het finale debat
 Onderzoek naar grootgebruikers vraagafhankelijk vervoer: het finale debat

De gemeenteraad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is mo-
gelijk dat de gemeenteraad dan wijzigingen aanbrengt. De raad kan onderwerpen 
van de agenda halen, toevoegen of de volgorde van bespreking veranderen. 
De gemeenteraad neemt tijdens deze vergadering besluiten. Het gaat om voor-
stellen waarover de raadsleden tijdens deze vergadering een finaal debat hebben 
gevoerd en onderwerpen die zonder debat al besluitrijp zijn. 

Inspreken
Inspreken is mogelijk tijdens het ronde-tafelgesprek. De ronde-tafelgesprekken 
vinden meestal twee weken voor de raadsvergadering plaats. De raadsvergadering 
zelf biedt geen ruimte om in te spreken. 

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op 
www.voorst.nl direct bij de vergaderstukken van de raadsvergade-
ring van maandag 19 april te komen. De vergaderstukken kunt u 
ook inzien via https://voorst.raadsinformatie.nl of via de (gratis) 
app Politiek Portaal Publieksapplicatie.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Om uw stem te laten horen kunt u raadsleden benaderen. Het is ook mogelijk om 
mee te praten in de ronde-tafelgesprekken of een brief of e-mail te sturen aan 
de raad: raad@voorst.nl of 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 u digitale vergaderingen live vol-
gen (beeld + geluid). Kies hiervoor in de kalender de vergadering en klik daarna op de 
knop ‘live’.
 maandag 19 april 19.30 uur  raadsvergadering (digitaal)
 maandag 31 mei 18.00 uur  ronde-tafelgesprekken

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.

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 raadsver-
gaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 

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

Denk mee over onze nieuwe burgemeester
Begin dit jaar maakte burgemeester Jos Penninx bekend dat hij in augustus dit jaar af-
scheid neemt en met pensioen gaat. De gemeenteraad denkt nu na over welke wensen 
zij hebben voor wat betreft de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad vraagt u, als 
inwoner, ook mee te denken over de wensen voor een nieuwe burgemeester. 

Doe mee met de enquête
Van vrijdag 16 april tot en met 3 mei 2021 kunt u via www.burgemeestervoorst.nl uw 
reactie op enkele stellingen geven. De stellingen gaan over het type burgemeester dat 
volgens u nodig, of gewenst, is als burgemeester van de gemeente Voorst. U kunt ook 
een eigen bericht toevoegen met uw wensen voor een nieuwe burgemeester. De ge-
meenteraad verwerkt de resultaten in de profielschets die op 1 juli 2021 in een raads-
vergadering zal worden vastgesteld.

Help mee, vul de enquête in en vraag zoveel mogelijk vrienden, bekenden, buren en 
familie om dit ook te doen. Alvast hartelijk dank! 

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
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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  ■

Wegwerkzaamheden aan de N345 

Provincie Gelderland voert tot 30 
april groot onderhoud uit aan de 
N345 tussen de Sluinerweg (de 
Kar) en Voorst. De werkzaam-
heden bestaan uit onderhoud en 
maatregelen om de verkeersvei-
ligheid te verbeteren. De provincie 
maakt van Gietelo een buurtschap 
en verlaagt daar de snelheid naar 
50 km/u. De werkzaamheden 
worden in fasen uitgevoerd. 
Doorgaand verkeer tussen Apel-
doorn en Zutphen wordt tijdens 
de werkzaamheden omgeleid via 
de A1, N348 en N345. Fietsers 
worden lokaal omgeleid tijdens 
werkzaamheden aan het fietspad. 

Gietelo
De werkzaamheden van Gietelo en 
de weg richting de rotonde Zut-
phenseweg (N345) / Hoofdweg 
(N789) zijn op 30 april afgerond. 

Sluinerweg (de Kar) – ro-
tonde Zutphenseweg 
(N345) / Hoofdweg (N789) 
Tussen 6 en 16 april werkt pro-
vincie Gelderland aan de N345 
tussen de Sluinerweg en de ro-
tonde Zutphenseweg (N345) / 
Hoofdweg (N789). Op 19 april 
start de provincie met het on-
derhoud aan de rotonde Zut-
phenseweg (N345) / Hoofdweg 
(N789). De werkzaamheden aan 
de rotonde duren tot 25 april. 
Tijdens de werkzaamheden is de 
rotonde afgesloten voor door-
gaand verkeer. Verkeer vanuit 
Klarenbeek richting Apeldoorn 
volgt een tijdelijke weg naar de 
N345 en omgekeerd. Verkeer 
vanuit Apeldoorn richting Zut-
phen en omgekeerd gebruikt de 
omleidingsroute via de A1, N348 
en N345. 

Plan uw reis
Provincie Gelderland werkt samen 
met andere wegbeheerders aan een 
goed en veilig wegennet. Hiervoor 
zijn regelmatig onderhoud en aan-
passingen nodig. Deze werkzaam-
heden veroorzaken altijd hinder 
voor de weggebruiker. Deze hinder 
probeert provincie Gelderland zoveel 
mogelijk te beperken. Weggebrui-
kers helpen overlast en drukte te 
verminderen door hun reis goed te 
plannen, geen sluiproutes te gebrui-
ken en de aanwijzingen op borden én 
van verkeersregelaars op te volgen. 

Meer informatie
Actuele informatie over deze werk-
zaamheden staat op gelderland.
nl/N345-Sluinerweg-Zutphen. Op  
bereikbaargelderland.nl staat actuele 
informatie over afsluitingen en om-
leidingsroutes.  ■

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 Tijde-
lijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK).

Wat is de TONK?
De TONK is de Tijdelijke Onder-
steuning Noodzakelijke Kosten. Dit 
is een tegemoetkoming voor inwo-
ners die minder inkomen hebben 
als gevolg van de coronamaatrege-
len en daardoor problemen hebben 

met het betalen van de woonkos-
ten. Het gaat dan om de huur of de 
hypotheek en de energielasten. De 
TONK is niet alleen voor zelfstan-
digen en ondernemers, 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-uit-
kering?
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 periode 
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 aan-
vraagformulier  ■

Junior Energiecoaches in de gemeente Voorst

Energie uit snipperhout met de snipperroute

De afgelopen weken is de snip-
perroute weer gereden door 
loonbedrijf Stegerman Empe. Bij 
ongeveer 70 adressen in het bui-
tengebied is snoeihout versnip-

perd. De houtsnippers zijn daarna 
afgevoerd naar een biomassacen-
trale om hier energie van te ma-
ken. Al dit snoeihout zou anders 
ter plekke verbrand zijn. Het ver-
branden van snoeihout zorgt voor 
luchtverontreiniging in de vorm 
van fijnstof. 

Snipperroute in maart en 
oktober
Deelname aan de snipperroute is 
de komende tijd nog gratis. Deel-
name is alleen mogelijk voor hou-
ders van een ontheffing verbran-
den snoeihout buitengebied. Elk 
jaar wordt in maart en in oktober 
een ronde gereden.  ■

Zaterdag 27 februari ging alweer 
voor de vijfde keer Junior Ener-
giecoach van start. Vijf weken 
lang bespaarden deelnemen-
de gezinnen in de gemeente 
Voorst, en de leerlingen (en hun 
ouders) van het Kindcentrum 
Wilp-Achterhoek thuis spelen-
derwijs energie. De Energiero’s  
(combinatie van energie en ach-
ternaam van het deelnemende 
gezin)  deden vijf weken lang 
leuke activiteiten rondom ener-
gie. In deze periode leerden zij 
spelenderwijs waar, en hoe ze 
energie kunnen besparen. 

Lampenjacht
Alle deelnemers gingen de eer-
ste week thuis op lampenjacht. 
Uit de tellingen blijkt dat er al 
veel ledlampen in huis zijn: 62% 
van de getelde lampen waren 
ledlampen. Verschillende ge-
zinnen ondernamen gelijk actie 
en vervingen direct hun nog on-
zuinige lampen door ledlampen.

Verwarming een graadje 
lager
In de tweede week speelde de 
verwarming een belangrijke rol. 
Er was aandacht voor open-
staande deuren, de verwarming 
werd een graadje lager gezet en 
alle deelnemers trokken een lek-
kere warme tui aan. De deelne-
mers bespaarden hiermee al 6 
procent op hun verbruik!

Stekkers en plezier zon-
der elektrische apparaten
De derde week stond in het te-
ken van stekkers en plezier zón-
der elektrische apparaten. Ge-
middeld telden de deelnemers 
44 apparaten met een stekker in 
huis. Een leerling van KC Wilp-
Achterhoek vertelde dat zij al-
leen op haar kamer al 13 ver-
schillende apparaten heeft die 
stroom verbruiken. En dat het 
eigenlijk wel slim is om opla-
ders, die op dat moment niets 
opladen, gewoon uit het stop-
contact te halen. Er is ook veel 
gelachen, zonder energie! De 
kinderen speelden meer bui-
ten en deden veel bordspellen 
samen. 

Dikke energieduim voor 
korter en kouder dou-
chen
In week vier gingen alle deel-
nemers met de billen bloot! 
De deelnemers stonden korter 
onder de douche. En er waren 
zelfs kinderen die koud hebben 
gedoucht en zo dubbel en dwars 
een dikke energieduim verdien-
den. Een jongen uit groep 7 van 
het Kindercentrum Wilp-Achter-
hoek bedacht dat het handig (en 
veel leuker dan een timer zetten) 
is, om een nummer van onge-
veer 5 minuten op te zetten en 
met zichzelf af te spreken dat hij 
de douche uitzet als het nummer 
afgelopen is. 

Op bezoek met een ener-
gie checklist
Na deze energievolle weken 
thuis waren de Junior Energie-
coaches er klaar voor om op pad 
te gaan. Met een handige check-
list werden leuke en leerzame 
bezoekjes bij familie, buren en 
vriendjes afgelegd om te kijken 
hoe anderen met energiebespa-
ring omgaan.  ■

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM
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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 we op voorst.nl bekend.

Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Door de corona-uit-
braak kunt u daar helaas tijdelijk 
niet bij aanwezig zijn. Een tele-
fonische toelichting geven mag 
natuurlijk wel.

Houd er als derde belanghebben-
de rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn in een welstandsvergadering.

De gemeente Voorst geeft op overheid.nl dagelijks 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 5 april 2021 tot en met 
vrijdag 9 april 2021.

Bekendmakingen

Week 15: 14-04-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit basisregistratie personen)
Mozartstraat 213 in Twello M. Debets Besluit genomen Z-20-06625_2021-21138
Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Zeedijk 23 in Nijbroek Functieverandering mogelijk maken Ontwerp NL.IMRO.0285.20298-OW00 

Zonnenbergstraat 47 in Wilp Functieverandering mogelijk maken Vastgesteld NL.IMRO.0285.20295-VS00
Melding besluit lozen buiten inrichtingen
Bandijk 3 in Terwolde Plaatsen tijdelijk influentwerk Melding ontvangen Z-HZ_MLBI-2021-0007
Milieumelding
Weteringstraat 16 in Twello Oprichten transportbedrijf Melding ontvangen Z-MELD840-2021-000485
Omgevingsvergunning
Bandijk 40 in Terwolde Verbouwen woning Vergunning verleend SXO-2021-0082
Bloemenksweg in Voorst Realiseren tijdelijke pop-up glamping Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0108
Dijkhofstraat 9 in Twello Realiseren plattelandswoning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0220
Dijkhuizenweg 56 in Nijbroek Kappen eikenboom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0229
Duistervoordseweg 50 in Twello Realiseren aanbouw Aanvraag ontvangen SXO-2021-0227
Fokkerstraat 10 in Teuge Bouwen linkerhelft twee-onder-een-kapwoning Vergunning verleend SXO-2020-0845
Fokkerstraat 8 in Teuge Bouwen rechterhelft twee-onder-een-kapwoning Vergunning verleend SXO-2020-0846
Ganzeboomsland oneven 15 t/m 21, Stobbenakker 
oneven 3 t/m 9, Stobbenakker oneven 13 t/m 19 en 
43 t/m 49, Stobbenakker even 10 t/m 24

Realiseren diverse aanvullingen op eerder ver-
leende vergunning

Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0091

H.W. Iordensweg 17 in Twello Kappen 4 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0232
H.W. Iordensweg 91 in Wilp Plaatsen 6 dakramen Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0092
Hoevenallee 4 in Terwolde Herbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0218
Leigraaf 9 in Twello Uitbreiden woning Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0101
Middendijk 10A in Nijbroek Uitbreiden werktuigenberging Aanvraag ontvangen SXO-2021-0231
Molenallee 53 in Wilp Plaatsen opslagcontainer Aanvraag ontvangen SXO-2021-0224
Oude Rijksstraatweg 4A in Twello Realiseren kinderopvang Vergunning verleend SXO-2021-0018
Reuvekampsweg 1 in Twello Vergroten woning Vergunning verleend SXO-2021-0028
Stationsstraat 4 in Twello Plaatsen gevelreclame Aanvraag ontvangen SXO-2021-0223
Stellingmolenweg 15 in Voorst Vergroten slaapkamer Aanvraag buiten behandeling SXO-2021-0036
Sweelinckstraat 2 in Twello Plaatsen overkapping Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0044
Tienmorgen 3 in Wilp Bouwen ligboxenstal Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0098
Tuinstraat 51 in Voorst Uitvoeren interne verbouwing Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0052
Twelloseweg 45 in Terwolde Aanbrengen dakisolatie Vergunning verleend SXO-2020-0807
Uiverstraat kavel 1 t/m 10 in Teuge Bouwen 10 woningen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0217
Vaassenseweg 25 in Terwolde Stuken gevels Aanvraag ontvangen SXO-2021-0228
Withagenweg/Vorstersweg in Wilp Aanleggen middenspanningskabels Aanvraag ontvangen SXO-2021-0216
Sloopmelding
de Vang 10 in Twello Verwijderen asbestcement koker uit woning Melding ontvangen SXO-2021-0233
Groen van Prinstererstraat 29 in Twello Verwijderen en afvoeren asbest dakplaten schuur Melding ontvangen SXO-2021-0222
IJsbaanweg 7 in Twello Verwijderen asbest en totaal slopen voormalig 

bedrijfspand
Melding ontvangen SXO-2021-0221

Oude Veldjes 5 in Twello Verwijderen asbesthoudend dakbeschot Melding ontvangen SXO-2021-0215
Vaassenseweg ong. in Terwolde Verwijderen asbest uit muziektent Melding ontvangen SXO-2021-0219
Verkeersbesluit
Marktplein in Twello Individuele gehandicaptenparkeer-plaats Besluit genomen Z-21-03434_2021-20320
Wet geluidhinder
Oude Rijksstraatweg 4A in Twello Realiseren kinderopvang Ontwerpbesluit Z-21-02028_2021-11817
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Telefonisch bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag 08.30-14.00 uur.

Burgerzaken is 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

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.

	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.  ■

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

Denk mee over onze nieuwe burgemeester

Begin dit jaar maakte burge-
meester Jos Penninx bekend dat 
hij in augustus dit jaar afscheid 
neemt en met pensioen gaat. De 
gemeenteraad denkt nu na over 
welke wensen zij hebben voor wat 
betreft de nieuwe burgemees-
ter. De gemeenteraad vraagt u, 
als inwoner, ook mee te denken 
over de wensen voor een nieuwe 
burgemeester. 

Doe mee met de enquête
Van vrijdag 16 april tot en met 3 
mei 2021 kunt u via 
www.burgemeestervoorst.nl uw 
reactie op enkele stellingen ge-
ven. De stellingen gaan over het 
type burgemeester dat volgens u 
nodig, of gewenst, is als burge-
meester van de gemeente Voorst. 
U kunt ook een eigen bericht toe-
voegen met uw wensen voor een 

nieuwe burgemeester. De ge-
meenteraad verwerkt de resul-
taten in de profielschets die op 
1 juli 2021 in een raadsverga-
dering zal worden vastgesteld.

Help mee, vul de enquête in en 
vraag zoveel mogelijk vrienden, 
bekenden, buren en familie om 
dit ook te doen. Alvast hartelijk 
dank!  ■

Nieuwe onderscheiding: het Voorster Jeugdlintje

De gemeente Voorst heeft een 
nieuwe onderscheiding voor de 
jeugd: het Voorster Jeugdlintje! 
Vrijwilligers zijn onmisbaar in 
onze samenleving. Volwassenen 
die zich jarenlang vrijwillig inzet-
ten voor de samenleving kunnen 
in aanmerking komen voor een 

Koninklijke onderscheiding, ofte-
wel een ‘lintje’. In onze gemeente 
wonen ook kinderen en jongeren 
die zich belangeloos inzetten voor 
anderen. 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 kinderen 
en jongeren van 6 tot en met 18 
jaar in het zonnetje zetten 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 Voorster Jeugdlint-

je uit. Een jury, die onder andere 
bestaat uit de burgemeester, be-
oordeelt de voordracht en beslist 
welke voorgedragen kinderen en/
of jongeren het Voorster jeugdlintje 
ontvangen. De feestelijke uitreiking 
gaat jaarlijks rond of op de Dag van 
de Rechten van het Kind plaatsvin-
den. Dit jaar is dat op zaterdag 20 
november. 

Meer informatie
Binnenkort volgt in deze krant en 
op voorst.nl meer informatie over 
het aanmelden en de voorwaarden 
van kandidaten voor het Voorster 
Jeugdlintje. Heeft u vragen over 
het Voorster Jeugdlintje? Neem ge-
rust contact op met de gemeente 
Voorst, Monique Rogier: m.rogier@
voorst.nl , 0571- 27 92 53.  ■

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.  ■


