
voorstwijzervoorstwijzer
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-tafelge-
sprekken of een brief of e-mail 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 de raadsleden en de raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal, afhankelijk van de actuele 
situatie in relatie tot het coronavirus. Houd voorst.nl daarvoor in de gaten.
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming maakt digitaal vergaderen mogelijk. Via 
https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de digitale vergaderingen live volgen (beeld + geluid). In 
de kalender kiest u de vergadering en daarna klikt u op ‘live’.
 maandag 29 maart 19.30 uur  raadsvergadering (digitaal)
 maandag 12 april 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken
 maandag 19 april 19.30 uur  raadsvergadering

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
 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 raadsver-
gaderingen 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.

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

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 
gebouw 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.  ■

Digitale inloop over woningbouwontwikkeling 
Twello Noord
Op 25 en 27 maart 2021 orga-
niseert de gemeente Voorst twee 
digitale inloopsessies om u te 
informeren over de stand van 
zaken rondom de woningbouw-
ontwikkeling in Twello Noord, ook 
wel bekend als Twello+250. De 
gemeenteraad heeft namelijk op 
11 februari 2019 op een aantal 
gronden de Wet voorkeursrecht 
gemeenten gevestigd om hier 
woningbouw te kunnen reali-
seren. De locaties ziet u op de 
afbeeldingen. 

Waarover informeren wij u?
Ondertussen zijn de eerste stap-
pen gezet en kunnen wij de ge-
wenste ontwikkelrichting aan-
geven. Denk hierbij aan een 
stedenbouwkundige opzet op 
hoofdlijnen. Deze opzet bestaat 
uit de ontwikkeling van het land-
schap, waarbinnen de woonvel-

den zijn overgebleven.

Het is nog niet mogelijk om een 
gedetailleerd stedenbouwkundig 
plan te presenteren. Dus u krijgt 
nog geen informatie over een ver-
kavelingsplan, een woningbouw-
programma, en ook nog geen 
bouwhoogtes of informatie over 
parkeervoorzieningen. 

25 en 27 maart 2021
Graag informeren wij u over de 
stand van zaken rondom Twello 
+250 tijdens een tweetal digitale 
inloopsessies: 
 25 maart van 19.00 tot 21.00 

uur; 
 27 maart van 10.00 tot 12.00 

uur.

De digitale inloopsessies staan 
vanaf 25 maart op voorst.nl , u 
bent van harte welkom!  ■

Locatie De Fliertlanden woningbouwontwikkeling in Twello Noord.

Locatie Nieuw Basselt woningbouwontwikkeling in Twello Noord.

Eénrichting looproute op de weekmarkt
 

Tijdens de vrijdagmarkt in 
Twello moeten bezoekers zich 
nog steeds aan de éénrichting 

looproute houden. Deze loop-
richting staat met bewegwijze-
ring aangegeven. Op deze ma-
nier is het gemakkelijker om 
een veilige afstand van elkaar 
te houden.

Bezoek markt alleen
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.

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 kramen 
	Betaal bij voorkeur met pin-

pas/smartwatch/ of mobiele 
telefoon.

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

	Gebruik papieren zakdoekjes, 
en nies in uw elleboog. ■
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl, Beleid & regel-
geving en ga naar de pagina Be-
kendmakingen. 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 be-
roepschrift 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-mail-
service. Met enkele stappen schrijft 
u zich in. U ontvangt dan dage-
lijks per e-mail een overzicht van 
besluiten 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 bekend-
makingen/publicaties 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 moge-
lijk digitaal. De agenda (met daarin 
de lijst met te behandelen bouw-

plannen) 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 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 8 maart 2021 tot en met 
vrijdag 12 maart 2021.

Bekendmakingen

Week 11: 17-03-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Bekendijk 26 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
05/03/21

Z-21-02520_2021-15976

Broekstraat 32 in Klarenbeek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
05/03/21

Z-21-02448_2021-15980

Leemsteeg 8 in Wilp Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
02/03/21

Z-21-02291_2021-14870

Meermuidenseweg 3 in Twello Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
05/03/21

Z-21-02244_2021-16002

Molenallee 33 in Wilp Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
05/03/21

Z-21-02417_2021-15997

de Zanden in Teuge Faciliteren tijdelijke standplaats voor verkoop ijs Vergunning verleend BW-2021-0009

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

IJsbaanweg 7 in Twello Herontwikkeling naar 7 patiowoningen Ontwerp NL.IMRO.0285.171045-OW00 

Omgevingsvergunning

Breestraat 48 in Voorst Aanleggen nieuwe inrit/uitweg Vergunning van rechtswege 
verleend

SXO-2020-0834

Broekstraat kavel 2 in Klarenbeek Bouwen woonhuis Aanvraag ontvangen SXO-2021-0152

Burgemeester van der Feltzweg 47 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0156

Duistervoordseweg 104 in Twello Plaatsen dakopbouw Vergunning verleend (revisie) SXO-2020-0069

Duistervoordseweg 95 in Twello Realiseren uitrit Vergunning verleend SXO-2021-0087

Eendenkooiweg 12 in Nijbroek Bouwen vrijstaande woning Vergunning verleend SXO-2020-0808

Eendenkooiweg Kavel 1 (NIJBROEK B 2019) in  
Nijbroek

Bouwen vrijstaande woning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0853

Enkweg 25 in Voorst Realiseren aanbouw Aanvraag ontvangen SXO-2021-0153

Enkweg 56 in Voorst Aanleggen vijver in voortuin Vergunning verleend SXO-2021-0014

Haverkampsweg 5 in Terwolde Bouwen loods Aanvraag ontvangen SXO-2021-0155

Holthoevensestraat 22A in Teuge Bouwen kapschuur Vergunning verleend SXO-2020-0802

Hoofdweg 28 in Klarenbeek Realiseren uitbouw Vergunning verleend SXO-2021-0088

Kneuterstraat 19 in Wilp Uitbreiden kiosk tot strandpaviljoen Vergunning verleend SXO-2020-0760

Kruisdwarsweg 8 in Twello Bouwen pergola Vergunning verleend SXO-2021-0034

Leemsteeg 23 in Wilp Herbouwen schuur Vergunning verleend SXO-2021-0022

Middendijk 4 in Nijbroek Wijzigen hoofddraagconstructie en betrekken deel 
bij woning

Vergunning verleend SXO-2020-0825

Oude Rijksstraatweg 4A in Twello Realiseren kinderopvang Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0018

Polveensweg 21 in Klarenbeek Verbouwen bedrijfswoning en bouwen berging Vergunning verleend (revisie) SXO-2018-0087

Rijksstraatweg 156 in Voorst Bouwen schuur Vergunning verleend SXO-2020-0870

Stobbenakker 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 
71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 in Twello

Bouwen appartementengebouw met 18 apparte-
menten en bergingsblok

Vergunning verleend SXO-2020-0816

Veluwsedijk 33N in Nijbroek Bouwen vrijstaande woning Vergunning verleend SXO-2020-0841

Vermeersweg 46N in Twello Bouwen woonhuis Vergunning verleend SXO-2021-0011

Wolterkampsweg in Terwolde Renoveren muziektent Aanvraag ontvangen SXO-2021-0149

Zonnenbergstraat naast huisnummer 47 in Wilp Bouwen schuurwoning Proceduretermijn verlengd SXO-2020-0877

Sloopmelding

Bandijk 21 in Terwolde Verwijderen asbesthoudend dak schuur Melding ontvangen SXO-2021-0146

Nicolaas Maesstraat 1 in Twello Verwijderen asbest dakbeschot Melding ontvangen SXO-2021-0154
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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  ■

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

Woningbouwlocatie IJsbaanweg Twello digitaal 
ter inzage
Er zijn plannen voor de heront-
wikkeling van de voormalige 
kantoorlocatie aan de IJsbaan-
weg in Twello. Met deze her-
ontwikkeling worden 7 patio-
woningen mogelijk gemaakt. 
Hiervoor is eerst een aanpas-
sing van het bestemmingsplan 
nodig. In het bestemmingsplan 
staan de regels voor het gebruik 
van de grond, en de gebouwen 
die daarop komen te staan. Bij de 
voorbereiding van het bestem-
mingsplan is er ruimte om uw 
mening te geven.

Plannen digitaal ter in-
zage
Vanaf 18 maart 2021 ligt het 
ontwerpbestemmingsplan ‘IJs-
baanweg, Twello’ ter inzage, om 
de 7 patiowoningen mogelijk te 
maken. Ook andere stukken die 
hiermee verband houden liggen 
ter inzage. Het gaat om:

	een ontwerpbeeldkwaliteits- 
plan;

	een ontwerpbesluit geen ex-
ploitatieplan vast te stellen.

Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u 
het ontwerpbestemmingsplan en 
het ontwerpbeeldkwaliteitsplan 
bekijken. Als u dat wilt, mailen 
wij u de verschillende (ontwerp)
besluiten. Neem hiervoor con-
tact op met de gemeente Voorst, 
Wouter IJsseldijk: w.ijsseldijk@
voorst.nl of 0571-27 98 48. 
Neem ook gerust contact op 
met Wouter IJsseldijk als u vra-
gen heeft over het plan, of voor 
het maken van een afspraak als 
u de verschillende stukken in het 
gemeentehuis wilt inzien.

Door de coronamaatregelen is 
het niet mogelijk om een inloop-
avond te organiseren. We vinden 

het wel belangrijk dat u de mo-
gelijkheid heeft om in een per-
soonlijk gesprek uw vragen over 
de plannen en/of de procedure 
te bespreken. Heeft u interesse 
in een video-belgesprek met 
Wouter IJsseldijk en de ontwik-
kelaar samen? Neem gerust con-
tact op met Wouter IJsseldijk om 
een afspraak hiervoor te maken. 

Stappen in dit proces
Bij de voorbereiding van het be-
stemmingsplan heeft de ontwik-
kelaar in het afgelopen jaar de 
direct omwonenden op de hoog-
te gebracht van de eerste plan-
nen. Dit heeft tot enkele aanpas-
singen geleid. Ondertussen zijn 
ook de kaders voor de beoogde 
beeldkwaliteit (beeldkwaliteits-
plan) uitgewerkt; hoe de wonin-
gen en buitenruimte er straks uit 
komen te zien. Voor de uiteinde-
lijke plannen is een ontwerpbe-
stemmingsplan opgesteld. 

Het ontwerpbestemmingsplan en 
de bijbehorende stukken liggen 6 
weken ter inzage. Deze termijn is 
begonnen op 18 maart 2021 en 
eindigt op 29 april 2021. Ieder-
een kan op de plannen reageren 
door een zienswijze te geven. De 
gemeenteraad stelt het bestem-
mingsplan (eventueel in gewij-
zigde vorm) na de zienswijzen-
termijn vast. Naar verwachting 
zal dat in juli plaatsvinden. Na de 
beslissing van de gemeenteraad 
is er binnen 6 weken beroep mo-
gelijk bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van 
State. Als er een beroep wordt 
ingediend doet de Raad van State 
hier uitspraak over. Afhankelijk 
van de uitspraak van de Raad van 
State, start daarna de bouw. De 
verwachting is dat dit begin 2022 
plaatsvindt.  ■

Regeling TONK komt eraan

Inwoners van de gemeente 
Voorst die door de coronacrisis 
aanzienlijk minder inkomsten 
hebben, kunnen binnenkort de 
regeling Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK) 
voor een tegemoetkoming in hun 
woonkosten aanvragen bij de ge-
meente Voorst. 

Op dit moment wordt de regeling 

tot in detail uitgewerkt. TONK is 
niet alleen voor zelfstandigen 
en ondernemers, zoals de Tozo. 
Ook als u in loondienst bent, of 
was, kunt u in aanmerking ko-
men voor de regeling TONK. 

We verwachten in de week van 15 
maart 2021 alle detailinformatie 
en een digitaal aanvraagformulier 
op voorst.nl te publiceren.  ■

update renovatie gemeentehuis 
Wederopbouw in volle gang

Half januari zijn we echt begon-
nen met een zichtbare wederop-
bouw van ons gemeentehuis. De 
start van de zogeheten ‘realisa-
tiefase’. In deze update vertellen 
we meer over een aantal bepalen-
de en kenmerkende elementen 
voor het nieuwe gemeentehuis.

Een nieuwe entree
De oude entree lag aan de zijde 
van het voorplein. Dat is voor-
goed verleden tijd. Het oude 
voorplein wordt overdekt. En 
in de ruimte die daardoor ont-
staat, krijgen de centrale hal en 
de raadszaal hun plek. De entree 
komt aan de noordzijde van het 
gebouw, met oriëntatie richting 
Schoolstraat. De voorbereiding 
voor het storten van de funde-
ring voor de nieuwe entree is 
bijna klaar. 

Een recht gebouw
Het oude gebouw kenmerkte zich 
door allerlei inhammen en uit-
stulpingen. Energetisch gezien 
niet de meest ideale situatie: de 

aansluitingen vormden de groot-
ste bron van energieverlies. Het 
nieuwe gebouw wordt daarom 
uitgelijnd en dus veel rechter. 
De fundering wordt voor dit zo-
genaamde ‘rechtkanten van een 
gebouw’ aangepast. 

Verwarmen en koelen met 
een ijskelder
Het oude gebouw werd verwarmd 
door conventionele gasketels. 
Het openen van de ramen moest 
voor verkoeling zorgen. Het ver-
nieuwde gebouw is straks gasloos 
en wordt verwarmd en gekoeld 

door een ijskelder. Deze ijskel-
der werkt eigenlijk hetzelfde als 
een koelkast thuis, bij het inwen-
dig koelen van de koelkast komt 
aan de achterzijde warmte vrij.  
In de winter maakt de ijskelder 
ijs. Hierbij komt zoveel warmte 
vrij, dat het gebouw er mee ver-
warmd kan worden. In de zomer 
wordt het ijs gesmolten en met 
het ijswater wordt het gebouw 
gekoeld. Warmte en koude wordt 
verspreid via klimaatplafonds in 
het gebouw. De ijskelder komt 
ondergronds voor het gebouw 
te liggen. Ongeveer op de plek 
waar voorheen de ingang van de 
Cleantech Regio was. 

Planning
We verwachten dat we aan het 
eind van dit jaar zo goed als 
klaar zijn met de wederopbouw. 
En dat we dan zelfs al met de 
inrichting kunnen starten. De in-
richting moet begin 2022 klaar 
zijn. We houden u uiteraard op 
de hoogte van de voortgang en 
de planning!  ■
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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

Uitnodiging aan bedrijven voor collectieve 
inkoopacties

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Het Regionaal Energieloket nodigt 
lokale bouw- en installatiebedrij-
ven uit om een aanbod te doen 
voor de collectieve inkoopacties. 
In de aankomende maanden start 
het Regionaal Energieloket nieu-
we collectieve inkoopacties voor 
woningeigenaren. De acties rich-
ten zich op isolatiemaatregelen 
(vloer-, muur- en dakisolatie), 
HR++ glas, zonnepanelen en hy-
bride warmtepompen. Het Regio-
naal Energieloket is partner van 
de gemeente en helpt woningei-
genaren met het verduurzamen 

van de woning. 

Geïnteresseerde bouw- en instal-
latiebedrijven kunnen zich tot en 
met 20 maart 2021 via projecten@
regionaalenergieloket.nl melden 
bij het Regionaal Energieloket. 
Daarnaast kunnen lokale bedrij-
ven ook een gratis profielpagina 
aanmaken op het Regionaal Ener-
gieloket. Zo worden ze automa-
tisch op de hoogte gehouden 
van dergelijke acties. Meer infor-
matie: regionaalenergieloket.nl/ 
voor-bedrijven  ■

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


