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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Reces
Leden van de gemeenteraad zijn 24 uur per dag in functie. Net als de burgemeester en 
de wethouders. Raadsleden kennen ook rustige periodes. Die vallen rond de schoolva-
kanties. In die weken hoeven raadsleden in principe niet op te draven voor informatieve 
beeldvormende bijeenkomsten, ronde-tafelgesprekken, of raadsvergaderingen. Nu het 
zomervakantie is, is het dus ook een recesperiode. De agenda van de gemeenteraad is 
tot 28 augustus leeg. Tijd voor andere informatie dan de dagelijkse gang van zaken. 
Dit keer de instrumenten waar raadsleden over beschikken.

Het hoofd van de gemeente
De 19 raadsleden van Voorst zijn samen het hoogste orgaan van onze gemeen-
te. De gemeenteraad stelt kaders vast voor alles wat de gemeente doet. Daar-
naast controleren zij ook of alles wel binnen deze kaders gebeurt. Een andere op-
dracht van de gemeenteraad is om de inwoners van Voorst te vertegenwoordigen.  
Elke vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente Voorst hun nieuwe gemeenteraad. 
Tussentijds hebben de inwoners van Voorst ook mogelijkheden om de politiek scherp 
te houden. Dit kan dankzij het burgerinitiatief, de inspraak, de cliëntenraad, deelname 
aan rondetafelgesprekken en het contact met de fracties in de gemeenteraad. 

Burgerinitiatief
De gemeenteraad heeft in 2011 de verordening burgerinitiatief gemeente Voorst 
vastgesteld. Daardoor hebben veel inwoners van Voorst de mogelijkheid om een on-
derwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Bent u in de gemeente Voorst 
woonachtig en bent u kiesgerechtigd? Dan kunt u een agendapunt aandragen. Ook 
jongeren die 16 jaar zijn maar vanwege hun leeftijd nog niet mogen stemmen, kunnen 
gebruik maken van het burgerinitiatief 

Een burgerinitiatief komt op de agenda van de gemeenteraad als het aan een aantal 
voorwaarden voldoet. Zo moet een burgerinitiatief ondertekend zijn door minstens 
25 initiatiefgerechtigden. Het initiatief moet gaan over iets waar de gemeenteraad be-
sluiten over kan nemen. Ook mag het initiatief niet een verkapt bezwaar of een klacht 
zijn. De formele spelregels over het burgerinitiatief zijn te vinden in de ‘Verordening 
burgerinitiatief gemeente Voorst 2011’.

Inspraak
Burgers hebben ook inspraak bij de voorbereiding van beleid. Wel zijn hieraan een 
aantal spelregels verbonden. Deze spelregels staan in de ‘Verordening inspraak en 
cliëntenparticipatie’, uit 2005. Hierin staat dat elk gemeenteorgaan zelf moet nadenken 
of het wenselijk is dat inwoners en belanghebbenden meedenken over beleid. Ook de 
regels staan in dit document.

Bij een aantal onderwerpen vindt de gemeenteraad van Voorst inspraak niet wenselijk. 
Zoals bij de gemeentebegroting, de tarieven en de belasting. Denk daarbij aan on-
derwerpen die met spoed geregeld moeten worden. Maar ook aan onderwerpen waar 
het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid 
van de gemeente. 

Cliëntenparticipatie
De opdracht van de Cliëntenraad staat ook in de verordening. De Cliëntenraad geeft 

adviezen en aanbevelingen over zaken die het Sociaal Domein van de gemeente Voorst 
raken. Het is de taak van de Cliëntenraad om de collectieve belangen in de ruimste zin van 
het woord te behartigen. Burgemeester en wethouders ondersteunen de Cliëntenraad en 
zorgen dat de Cliëntenraad op tijd wordt betrokken.

Rondetafelgesprekken
De gemeenteraad bespreekt voorstellen voor besluiten altijd eerst tijdens ronde-tafelge-
sprekken. U kunt (digitaal) deelnemen aan zo’n gesprek. Tijdens het ronde-tafelgesprek 
kunt u uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. U moet zich wel 
vooraf aanmelden. Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl uiterlijk op de vrijdag voorafgaand 
aan het rondetafel-gesprek (die meestal op maandag plaatsvindt). De griffie ontvangt dat 
bericht graag zo snel mogelijk. Daarna neemt de griffie contact met u op. 
Wilt u liever schriftelijk reageren op geagendeerde onderwerpen? Mail dan uw reactie naar 
raad@voorst.nl

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling
Contactpersonen:
 Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.hafkamp@voorst.nl , 
 06-53 11 65 06
 Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, e.deweerd@voorst.nl , 
 06-13 46 48 23
 Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.grevinga@voorst.nl , 
 06-15 41 54 47
 Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, j.wolffvanwulfing@voorst.nl , 
 06-43 90 39 27
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl , 0571-23 82 62
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl , 06-50 66 66 01
 Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, m.suelmann@voorst.nl , 
 06-37 31 54 22

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

E-mail service raadsstukken
De raad biedt een email service aan. Hiermee ontvangt u een e-mail met een directe 
link naar de vergaderstukken. Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl om u aan te melden 
voor de e-mail service raadsstukken.  

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.

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 9 augustus 2021 tot 
en met vrijdag 13 augustus 2021.

Bekendmakingen

Week 33: 18-08-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

de Zanden 57B in Teuge AirFair Teuge Melding ontvangen BW-2021-0071

Diverse locaties Plaatsen 20 reclameborden Melding ontvangen BW-2021-0067

Goeman Borgesiusstraat in Twello Buurt barbecue Melding ontvangen BW-2021-0069

Marktplein in Twello FietsFeest Melding ontvangen BW-2021-0063

Schakerpad 8 in Twello 12-dagenregeling laten branden lichten tijdens Park-
toernooi

Melding ontvangen BW-2021-0075

Vaassenseweg 3 in Terwolde Sponsorloop Melding ontvangen BW-2021-0074
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl, onder Beleid & 
regelgeving en ga naar de pagi-
na Bekendmakingen. Daar vindt 
u een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u het niet eens met het besluit? In 
de tekst van de 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 sto-
ring in de app 'Over uw buurt' ko-

men niet alle berichten via deze 
app goed door. Daarom adviseren 
wij u om voorlopig geen gebruik te 
maken van de app 'Over uw buurt'.

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-
mailservice. Met enkele stappen 
schrijft u zich in. U ontvangt dan 
dagelijks per e-mail een overzicht 
van besluiten en andere berich-
ten 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 opzich-
te van uw adres aan te geven. U 
krijgt dan bericht over de actuele 
locatiegebonden bekendmakin-
gen/publicaties binnen de door u 
aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Door de corona-uitbraak behan-
delen wij bouwplannen zoveel 
mogelijk digitaal. 

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplannen) 
maken 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.

Weiland naast Voorsterklei 4 in Voorst Bruiloft Melding ontvangen BW-2021-0064

Wijkseweg 70A in Terwolde Bruiloft Melding ontvangen BW-2021-0066

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Wellinkhofweg 5 in Terwolde Wijziging agrarische bestemming in  
woonbestemming

Vastgesteld NL.IMRO.0285.20302-VS00

Milieumelding

Kerkstraat 51 in Terwolde Uitwendig wassen motorvoertuigen zonder  
gewasbeschermingsmiddel

Melding ontvangen Z-MELD840-2021-000944

Oud Lochemseweg 40 in Wilp Plaatsen werktuigenberging Melding ontvangen Z-MELD840-2021-000943

Omgevingsvergunning

Broekstraat 31B in Klarenbeek Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0506

Broekstraat 31B in Klarenbeek Bouwen prieel Aanvraag ontvangen SXO-2021-0507

Dillestraat 1 in Voorst Bouwen schuurtje Aanvraag ontvangen SXO-2021-0517

Hartelaar 13A in Twello Kappen 6 beuken Aanvraag ontvangen SXO-2021-0505

Hombrakensepad 3B in Wilp Verplaatsen bestaande inrit Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0398

J.R. Krepellaan 6 in Klarenbeek Restaureren dak Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0452

Leigraaf kavel 3 in Twello Bouwen vrijstaande woning Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0481

Lochemsestraat 7 in Terwolde Plaatsen yurt Aanvraag ontvangen SXO-2021-0514

Lochemsestraat 9 in Terwolde Kappen populier Aanvraag ontvangen SXO-2021-0511

Noordijkpad 1A in Wilp Bouwen schuur Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0430

Oud Lochemseweg 40 in Wilp Bouwen werktuigenberging Aanvraag ontvangen SXO-2021-0504

Oude Rijksstraatweg 65 in Twello Plaatsen zonnepalen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0509

Rijksstraatweg 17 in Wilp Aanbrengen isolatie buitenmuren en dak Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0339

Rijksstraatweg 24A in Wilp Bouwen sporthal Aanvraag ontvangen SXO-2021-0515

Tienmorgen 3 in Wilp Aanleggen inrit Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0389

Trippestraat 4 in Terwolde Legaliseren hooiberg Vergunning verleend SXO-2021-0424

Wassenaer Obdamstraat 10 in Twello Vergroten woning Vergunning verleend SXO-2021-0400

Wellinkhofweg 5 in Terwolde Verbouwen boerderij tot woning Vergunning verleend SXO-2021-0429

Zwarte Kolkstraat 100 in Wilp Opslaan roerende goederen Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0353

Zwarte Kolkstraat 64 in Wilp Bouwen overkapping en schuilplek paarden Aanvraag ontvangen SXO-2021-0508

Sloopmelding

Burgemeester van der Feltzweg 45 in Twello Verwijderen en afvoeren asbesthoudende dakplaten Melding ontvangen SXO-2021-0502

Burgemeester van der Feltzweg 65 in Twello Slopen schuur met deels asbest dakplaten Melding ontvangen SXO-2021-0510

Kolkweg 21 in Terwolde Afvoeren 2 stukjes asbest Melding ontvangen SXO-2021-0519

Kopermolenweg 14 in Klarenbeek Verwijderen asbest dak- en gevelplaten Melding ontvangen SXO-2021-0499

Molenweg 48 in Terwolde Saneren asbest en slopen 2 schuren Melding ontvangen SXO-2021-0494

Oude Veldjes 17 in Twello Verwijderen asbestplaten Melding ontvangen SXO-2021-0518

Oud Lochemseweg 40 in Wilp Slopen mestsilo en 2 schuren Melding ontvangen SXO-2021-0503

Rijksstraatweg (N344) Twello ter hoogte van 
Burgemeester van der Feltzweg 120 in Twello

Verwijderen asbesthoudende dekplaten keermuur 
viaduct

Melding ontvangen SXO-2021-0500

Schubertstraat 4, 8, 10 en Vivaldistraat 3, 9, 11, 
15, 19, 21, 23 in Twello

Verwijderen asbesthoudende raamdorpels en  
gevelpanelen

Melding ontvangen SXO-2021-0495

Teugseweg 5 in Teuge Verwijderen asbest en slopen woning Melding ontvangen SXO-2021-0501

Tijdelijke verkeersmaatregel

Goeman Borgesiusstraat tussen Troelstralaan en 
Treubstraat in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 28 augustus 2021 van 
16 tot 24 uur

Besluit genomen BW-2021-0069
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Onderhoudswerkzaamheden gemeentelijke wegen

In de periode half augustus tot en 
met eind september gaat KWS in 
opdracht van de gemeente Voorst 
onderhoudswerkzaamheden uit-
voeren aan asfaltwegen. De vol-
gende werkzaamheden worden 
uitgevoerd:

Vervangen/aanbrengen 
nieuwe deklaag
	Holtweg Wilp (Hek ingang zon-

nepark – Rijksstraatweg)
	Withagenweg
	Doornweerdstraat (brug – HW 

Iordensweg)
	Doornweerdstraat (Verdistraat 

– Hietweideweg)
	Sluinerweg ( perceel 23/33)

Vervangen/aanbrengen 
nieuwe deklaag en 
grasbetonstenen
	Clabanusweg Klarenbeek
	Bandijk Terwolde (Deventerweg 

– perceel 49)
	Zeedijk/ Broekhuizerstraat 

(Stuw – Roozendaalseweg)

Bakfrezen
	Ossenkolkweg 
	Heegsestraat
	Zeedijk ( perceel 11)
	Holthoevensestraat
	Heeringstraat
	Hooistraat

	Knibbelallee
	Middendijk
	Oudhuizerstraat
	Polveenseweg
	De Kar – Verlengde Broekstraat

Opvullen klinkersleuven
	Verschillende locaties
 
Aanbrengen slijtlagen
	Perleweg Voorst
	Kleine Enkweg (achter perceel 

22)

De werkzaamheden worden per 
weg/traject uitgevoerd. De aan-
nemer informeert minimaal 5 
dagen van tevoren schriftelijk de 
aanwonenden, bedrijven en be-
langhebbenden over het afslui-
ten van de weg. De wegen blijven 
voor aanwonenden, bedrijven en 
aangrenzende percelen zoveel als 
mogelijk bereikbaar. 
De werkzaamheden brengen 
enige overlast met zich mee. Ui-
teraard proberen we de overlast 
zoveel mogelijk te beperken. 

Vragen?
Heeft u voorafgaand aan de werk-
zaamheden vragen? Neem gerust 
contact op met de contactpersoon 
van de aannemer, René Lensink: 
communicatie@kws.nl  ■

Transitievisie Warmte ter inzage

Afgelopen maanden informeerden 
wij u in meerdere artikelen in deze 
krant over de Transitievisie Warmte. 
In 2050 verwarmen wij onze wonin-
gen niet meer met aardgas, maar met 
een duurzame warmte. Hoe we dit 
gaan bereiken, staat beschreven in 
de Transitievisie Warmte. Het ontwerp 
van deze Transitievisie Warmte ligt nu 
ter inzage. 

Belangrijkste conclusies
Een eerste stap in het aardgasvrij ma-
ken van de buurten is het nemen van 
zogenaamde ‘no-regret’ maatregelen 
door gebouweigenaren. Dat betekent 
dat we alle inwoners aanmoedigen 
om hun woning, bedrijf of ander ge-
bouw te isoleren, en op een natuur-
lijk moment over te schakelen naar 
een hybride warmtepomp. Dat geldt 
ook voor de buurten die pas na 2030 
aardgasvrij gemaakt worden. Deze 
maatregelen helpen bij het terugdrin-
gen van de warmtevraag (en dus de 
CO2-uitstoot) en maken het gebouw 
klaar voor de overstap naar een volle-
dig aardgasvrije warmtevoorziening. 

Voor het grootste deel van de buur-
ten in de gemeente is de individuele, 
all-electric-variant de eindoplossing 
richting 2050. Dat komt enerzijds 
door de afwezigheid van collectieve 
warmtebronnen voor een groot deel 
van de buurten. Anderzijds zijn de 
kenmerken van de meeste buurten 
ongeschikt voor collectieve oplos-
singen, bijvoorbeeld door een te lage 
woningdichtheid. Collectieve oplos-
singen (warmte wordt bij de afnemers 
gebracht door een warmtenet) genie-
ten doorgaans de voorkeur vanwege 
lagere maatschappelijke kosten. In-

zetten op grootschalige collectieve 
oplossingen lijkt echter alleen mo-
gelijk in Twello, Steenenkamer en 
Terwolde. Er is meer onderzoek no-
dig naar de potentie en de kansrijk-
heid van collectieve oplossingen in 
deze buurten. Dit wordt onderzocht 
in de Wijkuitvoeringsplannen. Onder-
steunend aan de buurtoplossingen is 
het belangrijk om de productie van 
biogas te stimuleren als duurzaam 
alternatief voor oude, monumentale 
gebouwen. 

Waar gaan we beginnen?
Er zijn een aantal startbuurten aan-
gewezen. In deze buurten wordt be-
gonnen met het opstellen van Wij-
kuitvoeringsplannen in de periode 
2022-2026. We starten in 2022 in 
Wilp. De kosten zijn hier relatief laag, 
er is relatief veel corporatiebezit en 
de oplossing is duidelijk, namelijk 
all-electric, met als tussenoplossing 
een hybride warmtepomp. In 2024 
gaat het aardgasvrij maken van be-
drijventerrein Engelenburg van start. 
Het bedrijventerrein bestaat uit rela-
tief recente bouw en heeft een geheel 
eigen warmte- en koudevraag. Door 
ook met een bedrijventerrein te be-
ginnen, doen we ook hiermee erva-
ring op. In 2026 gaan we van start 
met de Planetenbuurt, een onderdeel 
van Twello Zuid. De Planetenbuurt 
kent nieuwere huizen, waarvan een 
deel al aardgasvrij is. Met het gemid-
delde recente bouwjaar is dit ook een 
natuurlijke plek om te starten.

In de periode 2026-2030 gaat het 
tempo omhoog. We gaan in deze 
periode starten met het aardgasvrij 
maken van zes buurten, te weten: 

Twello-Midden, Terwolde, Cluster 
Twello-Zuidoost, Steenenkamer, 
Posterenk en Nijbroek. Alle ove-
rige buurten komen na 2030 aan 
de beurt. Bij de herijking van deze 
Transitievisie Warmte (in 2026) wordt 
een doorkijk gegeven voor alle buur-
ten die in de periode na 2030 aan de 
beurt komen. 

Wijkuitvoeringsplan
We starten met het maken van een 
Wijkuitvoeringsplan. Er is twee jaar 
de tijd om een plan op te stellen. Dit 
is een lange periode, maar deze tijd is 
hard nodig. De plannen worden na-
melijk opgesteld met alle inwoners, 
bedrijven en instellingen. Samen be-
palen we wat we gaan doen, hoe we 
het gaan doen en wanneer we het 
gaan doen. Daarna is er maximaal 
acht jaar de tijd voor de uitvoering. 

Inspreken
De Transitievisie Warmte ligt 6 weken 
ter inzage vanaf 17 augustus. Wilt u 
inspreken? Kijk dan op overheid.nl 
onder Beleid en Regelgeving en ga 
naar de pagina bekendmakingen. 
Daar vindt u een zoekfunctie. 
Bij de inspraakreactie vermeld u het 
volgende: ‘Transitievisie Warmte’, uw 
naam en adres, uw motivatie, en de 
datum van indiening. Stuur uw reac-
tie op één van de volgende manieren:
	Per post: Hietweideweg 20, 7391 

XX  Twello.
	Per e-mail: gemeente@voorst.nl
Telefonisch met de betrokken wet-

houder, Wim Vrijhoef. Maak hier-
voor een afspraak met het be-
stuurssecretariaat: 0571 27 93 17.

Informatiebijeenkomsten
Wij informeren u graag over de Tran-
sitievisie Warmte en wat dat voor u 
betekent. Op donderdag 2 septem-
ber organiseren wij een informatie-
avond voor alle inwoners. Op dinsdag 
7 september is er een bijeenkomst 
voor het dorp Wilp, en op donderdag 
9 september een bijeenkomst voor de 
Planetenbuurt. De informatieavonden 
zijn fysiek te bezoeken en daarnaast 
organiseren we de mogelijkheid 
om digitaal mee te kijken. Alle 3 de 
avonden beginnen om 19.30 uur. 
Stuur een e-mail naar duurzaam@
voorst.nl om u aan te melden. 

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem gerust contact 
met ons op. Wij informeren u graag. 
Mail uw vraag naar duurzaam@
voorst.nl of bel 0571-27 99 11 en 
vraag naar de beleidsmedewerker 
duurzaamheid. Bekijk de Transitie-
visie Warmte en meer informatie op: 
www.voorst.nl/tvw   ■

Ecologisch bermbeheer voor meer biodiversiteit

Ecologisch bermbeheer zorgt voor 
een betere biodiversiteit. Hiermee 
krijgen de vogels en plantensoor-
ten meer leefgebieden. In de ge-
meente Voorst experimenteren 
we daarom met het inzaaien van 
kruiden en bloemen. Vorig jaar 
zaaide de gemeente de bermen 
in met een strokenfrees. Met een 
strokenfrees wordt niet de hele 
berm omgeploegd. In plaats daar-
van worden stroken tussen het 
gras ingezaaid. Het zaaimengsel 
bestond uit 18 soorten meerja-

rige kruiden (geen Jacobskruid), 
grotendeels scherm- en vlinder-
bloemigen. Deze soorten trekken 
vogels en insecten aan die na-
tuurlijke vijanden van de eiken-
processierups zijn. 

Nu een jaar verder bloeien de 
kruiden nog niet heel uitbundig. 
Dat komt doordat het meerjarige 
soorten zijn die zich in de loop 
van de jaren verder uitzaaien. 
Toch is er nu al veel moois te zien 
in de bermen!  ■

Schakerpad Twello, bij de Kruidentuin

Zwarte KolkstraatArdeweg ter hoogte van Attero

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

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM
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■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■ 0571 - 27 99 11 / 14 0571 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl

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

Onderhoudswerkzaamheden N344: Twello – Deventer

Datum Locatie

maandag 23 augsutus t/m vrijdag 3 september 2021 Fase 1: Rotonde Oude Wezeveldseweg - rotonde Domineestraat (Twello)

maandag 6 september t/m vrijdag 17 september 2021 Fase 2: Rotonde Domineestraat - rotonde Terwoldseweg (Twello) 

vrijdag 25 oktober t/m maandag 5 november 2021 Fase 3: Rotonde Terwoldseweg (Twello) - kruising N790 Wilpsedijk (De Hoven) 

vrijdag 22 oktober t/m maandag 25 oktober 2021 Fase 4: Kruising N790 Wilpsedijk (De Hoven) - Wilhelminabrug (Deventer) 

maandag 23 augustus t/m vrijdag 22 oktober 2021 Fase 5: Tunnel onder het spoor bij de Hoven 

maandag 20 september t/m vrijdag 22 oktober 2021 Fase 6: Vervangen verkeersregelinstallatie kruising N790 

maandag 23 augustus t/m vrijdag 17 september 2021 Fase 7: Aanbrengen rood asfalt ter hoogte van de kruisingen op de fietspaden tussen Apeldoorn en Deventer 

Tussen 23 augustus en 5 novem-
ber 2021 voert de Provincie Gel-
derland onderhoudswerkzaamhe-
den uit aan de N344 tussen Twello 

en Deventer. Naast het vervangen 
van het asfalt voert de Provincie 
Gelderland onderhoud uit aan de 
tunnel onder het spoor bij De Ho-

ven. De verkeerslichten bij de krui-
sing N790 worden vervangen en 
de rotondes bij de Wezeveldseweg, 
Domineestraat, en Terwoldseweg 

worden aangepast. 

Planning
Om de overlast zoveel mogelijk 

te beperken worden de werk-
zaamheden tussen 23 augustus 
en 5 november 2021 in 7 fases 
uitgevoerd: 

Afsluiting en 
omleidingsroutes
Tijdens het werk moet de N344 
gedeeltelijk afgesloten worden. 
Dit is nodig om de werkzaamhe-
den veilig uit te kunnen voeren. 
Doorgaand verkeer tussen De-
venter en Apeldoorn wordt om-
geleid via de A1 en de A50. Op  

gelderland.nl/n344 staat per 
fase een kaart voor de lokale 
omleiding. 

Fietsers
Fietsers kunnen tijdens de werk-
zaamheden gebruik blijven maken 
van de fietspaden. Als er werk-
zaamheden zijn aan de fietspa-

den, worden de fietsers omgeleid 
over het fietspad aan de andere 
zijde van de weg of lokaal door 
Twello.

Landbouw verkeer
De N344 had in het verleden na-
bij de onderdoorgang onder het 
spoor 2 rijstroken in beide rich-

tingen. Dit is vanwege het gebruik 
van de weg al teruggebracht naar 
1 rijstrook in beide richtingen. 
De 2 rijstroken zijn wel destijds 
omgevormd tot rijstroken voor 
landbouwverkeer. De N344 wordt 
weinig gebruikt door landbouw-
verkeer, daarom gaat de provin-
cie deze rijstroken voor en na de 

onderdoorgang verwijderen. Bij 
de onderdoorgang zelf blijft de 
strook liggen. In plaats van asfalt 
worden groene bermen aange-
legd. Dit is goed voor de biodi-
versiteit, de natuur en het klimaat.

Kijk voor meer informatie op: 
gelderland.nl/n344


