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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Openbare raadsvergadering in MFC Klarenbeek
maandag 25 oktober 2021 vanaf 14.00 uur [Afwijkende aanvangstijd]

Op 25 oktober gaan de raadsleden met elkaar in debat tijdens een openbare raads-
vergadering in Multifunctioneel centrum Klarenbeek. De raadsvergadering begint 
om 14.00 uur. De raadsleden debatteren met elkaar over de onderwerpen die eerder 
beeldvormend zijn besproken tijdens een ronde-tafelgesprek.  

Gasten zijn welkom 
Wilt u de vergadering bijwonen op de publieke tribune? Dat is weer mogelijk. U 
hoeft daar niet meer voor te reserveren. Iedereen hoort toegang te hebben tot een 
bijeenkomst van een democratisch orgaan. Daarom is voor het bijwonen van de 
raadsvergadering geen corona-check nodig.

Agenda 
Op de agenda van de raad voor 25 oktober staan onder meer de algemene politieke 
beschouwingen van de raadsfracties. 
Op 25 oktober staan de volgende onderwerpen op de agenda:
	 Algemene	beschouwingen	van	de	zeven	raadsfracties	op	de	financiële	situatie	

van de gemeente Voorst [verkennend debat]
	 Bestuursrapportage	2021	[finaal	debat	en	besluit]
 Meerjarenprogrammabegroting 2022 – 2025 [verkennend debat]
 Bij de bespreking van de begroting komen meer dan twintig aspecten aan de 
orde.	Die	onderwerpen	variëren	van	de	toedeling	van	geld	aan	gemeentes,	via	
veiligheid	op	fietspaden	en	de	brandweerposten,	tot	de	vitaliteit	en	leefbaarheid	
in de dorpen. Via de raadskalender kunt u kennis nemen van al deze politiek 
actuele deelonderwerpen 

	 Locatie	nieuwe	brandweerkazerne	aan	de	Zuiderlaan	in	Twello	[finaal	debat]
	 Tussenevaluatie	Woonvisie	[finaal	debat]
	 Stimuleringsmaatregelen	[finaal	debat]
De raad stelt pas bij aanvang van de vergadering de agenda vast. De gemeenteraad 
kan dan nog wijzigingen aanbrengen in de te bespreken onderwerpen en eventueel 
de volgorde van behandeling veranderen. Op https://voorst.raadsinformatie.nl staat 
de actuele agenda in de kalender met activiteiten van de raad. Als u op 25 oktober 
klikt krijgt u de agenda in beeld. Daar vindt u ook de achterliggende informatie.

Audioverslag
Van de bespreking op 25 oktober wordt een audioverslag gemaakt dat u de volgende 
dag via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt terugluisteren. Na enkele dagen is 
het audioverslag bewerkt. Dan kunt u zoeken op agendapunt en spreker. 

Vervolg?
De	vergadering	begint	’s	middags	om	14.00	uur	en	kan	tot	in	de	avonduren	door-
lopen. In het onwaarschijnlijke geval dat ook dan niet alle onderwerpen behandeld 
zijn zal op dinsdagavond 26 oktober de vergadering digitaal verder gaan. De digitale 
vervolgvergadering start om 19.30 uur. Dat gesprek wordt direct live in beeld en 
geluid uitgezonden (klik hiervoor op de datum in de raadskalender). Het vervolg op 
de bespreking van de meerjarenprogramma begroting vindt op 8 november plaats.

Besluiten	na	finaal	debat
Tijdens een raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de onder-
werpen	waarover	de	raadsleden	het	finale	debat	hebben	gevoerd	en	het	onderwerp	
besluitrijp is. Over een deel van de voorstellen gaan de raadsleden niet in debat. 
De	raad	neemt	over	deze	besluitrijpe	voorstellen	een	besluit	zonder	finaal	debat.	
In een enkel geval wordt geen besluit gevraagd van de raad maar wordt alleen een 
debat gevoerd.
 
Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor bieden 
de ronde-tafelgesprekken juist wel ruimte. De gemeenteraad houdt als regel twee 
weken voor een raadsvergadering de ronde-tafelgesprekken. 

Informatie
Op https://voorst.raadsinformatie.nl/dashboard staan alle stuk-
ken	die	betrekking	hebben	op	deze	vergaderingen.	De	griffie	kan	
u	attenderen	op	agenda’s	van	de	komende	ronde-tafelgesprekken	
en raadsvergaderingen. Stuur een verzoek aan raad@voorst.nl als 
u hiervan gebruik wilt maken. Heeft u vragen of suggesties? Neem 
gerust	contact	op	met	Bernadette	Jansen	(griffier)	0571-27	92	17	
of	Dini	Vriezekolk	(locogriffier)	0571-27	93	87.

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	,	Postbus	
9000,	7390	HA	Twello.	U	kunt	de	gemeenteraad	volgen	via	het	twitteraccount:	
@RaadVoorst

Contact met de raadsfracties
U kunt telefonisch of per e-mail contact opnemen met de raadsleden en de raads-
fracties. Op www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling staat 
meer informatie over de fracties en de raadsleden. U kunt rechtstreeks contact 
opnemen met de onderstaande contactpersonen van de raadsfracties:
	 Robin	Hafkamp,	fractievoorzitter	Gemeente	Belangen,	r.hafkamp@voorst.nl	of	

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

06-13 46 48 23
	 Bertine	Grevinga,	fractievoorzitter	PvdA-GroenLinks,	b.grevinga@voorst.nl	of	
06-15	41	54	47

	 Jürgen	Wolff	van	Wülfing,	fractievoorzitter	CDA,	j.wolffvanwulfing@voorst.nl	of	
06-43	90	39	27

	 Paul	Jonkman,	fractievoorzitter	D66,	p.jonkman@voorst.nl	of	0571-23	82	62
	 Arend	Jansen,	fractievoorzitter	Lijst	Arend,	a.jansen@voorst.nl	of	06-50	66	66	01
	 Margret	Suelmann,	fractievoorzitter	Fractie	Suelmann,	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 nu weer fysiek. Het kan zijn dat de raadsleden de 
vergadering niet op dezelfde avond kunnen afronden. In dat geval gaat de verga-
dering de volgende avond digitaal verder. Van de fysieke vergaderingen wordt een 
audioverslag gemaakt dat u de volgende dag via https://voorst.raadsinformatie.nl 
kunt terugluisteren. Na enkele dagen is het audioverslag bewerkt en is het moge-
lijk om op agendapunt en spreker te zoeken. Digitale vergaderingen zijn via een 
livestream te volgen.

De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
 maandag 25 oktober vanaf 14:00 uur raadsvergadering in MFC Klarenbeek
 maandag 8 november  vanaf 19:30 uur raadsvergadering in MFC Klarenbeek
 maandag 15 november vanaf 19:30 uur ronde-tafelgesprekken

E-mail service raadsstukken
Met de e-mailservice ontvangt u een bericht met een directe link naar de vergader-
stukken. Vraag deze e-mailservice aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl

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
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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 bekendma-
king/publicatie staat of het mo-
gelijk	is	om	een	inspraakreactie,	
zienswijze,	 bezwaarschrift	 of	
beroepschrift 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-
mailservice. Met enkele stappen 
schrijft u zich in. U ontvangt dan 
dagelijks per e-mail een overzicht 
van besluiten en andere berichten 
die	onder	meer	gemeenten,	pro-
vincies en waterschappen via over-
heid.nl publiceren. U stelt het type 
bericht in en van welke organisatie 
u deze berichten wilt ontvangen. 

Daarbij is het ook mogelijk een af-
stand ten opzichte van uw adres 
aan te geven. U krijgt dan bericht 
over de actuele locatiegebonden 
bekendmakingen/publicaties bin-
nen 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 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	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 11 oktober 2021 tot en 
met vrijdag 15 oktober 2021.

Bekendmakingen

Week 42: 20-10-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Dorpsstraat 13 in Wilp Kampioensfeest voor Kevin Uenk op 27 november 2021 Melding ontvangen BW-2021-0105

Hoenweg 21 in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
05/10/21

Z-21-09257_2021-56966

Oyseweg 6 in Wilp Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
23/09/21

Z-21-09181_2021-56965

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Broekstraat 8/8A in Klarenbeek Wijzigen bedrijfsbestemming naar woonbestemming met 
caravanstalling

Vastgesteld NL.IMRO.0285.20309-VS00

Milieumelding

Lange Klarenbeekseweg 41 in Voorst Plaatsen 2 pellet ketels en pellet opslag silo Melding ontvangen Z-MELD840-2021-001139

Omgevingsvergunning

Abraham Kuyperstraat 48 in Twello Bouwen aanbouw schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0606

Broekstraat 25 in Klarenbeek Aanpassen erfinrichting en beplantingsplan Aanvraag ontvangen SXO-2021-0614

Broekstraat 25 in Klarenbeek Bouwen schapenstal Aanvraag ontvangen SXO-2021-0615

Broekstraat 31B in Klarenbeek Bouwen prieel Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0507

Middendijk 33 in Nijbroek Uitbreiden en herbouwen bedrijfsgebouwen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0602

Molenveld 58 in Twello Plaatsen dakkapel voorzijde woning Vergunning verleend SXO-2021-0533

Noordijkpad 1A in Wilp Bouwen schuur Vergunning verleend SXO-2021-0430

Omloop 22 in Twello Uitbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0604

Park van Teuge Oost fase 2 kavel 5 in Teuge - 
Uiverstraat

Bouwen vrijstaande woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0612

Quabbenburgerweg 25 in Terwolde Bouwen veranda Vergunning verleend SXO-2021-0552

Rijksstraatweg 79 in Voorst Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0607

Stobbenakker 49 in Twello Bouwen carport met overkapping Vergunning verleend SXO-2021-0534

Weilanden rondom Oudhuizerstraat 27 in Voorst Ophogen grond Aanvraag ontvangen SXO-2021-0605

Zeedijk 29 in Nijbroek Legaliseren bijgebouw Vergunning verleend SXO-2021-0521

Zevenhuizenseweg 4 in Twello Plaatsen dakkapel voorzijde woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0610

Zwarte Kolkstraat 64 in Wilp Bouwen overkapping en tevens schuilplek voor paarden Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0508

Sloopmelding

Kortenaerstraat 20 t/m 34, Michiel de Ruyter-
straat 33, 33A, 35, 35A, 37, 37A, Piet Hein-
straat 6A t/m 6D in Twello

Verwijderen asbest vloerluiken uit woningen Melding ontvangen SXO-2021-0603

Leemsteeg 2 in Wilp Verwijderen asbest dakbedekking en ventilatiekleppen 
stal

Melding ontvangen SXO-2021-0609

Rijksstraatweg 61 in Voorst Afvoeren enkele stukken (mogelijk) asbesthoudend  
materiaal

Melding ontvangen SXO-2021-0613

Verkeersbesluit

Dillestraat in Voorst Individuele gehandicaptenparkeerplaats Besluit genomen Z-21-10120_2021-56798
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Gezond,	gevarieerd	en	betaalbaar	voedsel	van	
onze boeren 

Op de Nationale Groente- en 
Fruitdag,	donderdag	14	oktober,	
ontving	wethouder	Harjo	Pinkster	
een doos vol appels en peren van 
de secretaris van de LTO afdeling 
Zuid-Oost	Veluwe,	Hanneke	Ste-
geman. Boeren en tuinders delen 
tijdens deze Dutch Food Week 
op verschillende plekken in Ne-
derland	fruit,	groente	en	andere	
producten uit. Hiermee vragen de 
boeren en tuinders aandacht voor 
het	belang	van	gezond,	gevari-
eerd en betaalbaar voedsel. In de 
doos die de wethouder namens 
de gemeente Voorst in ontvangst 
mocht nemen zaten appels van 
landwinkel IJsseloord in Arnhem 
en peren van Boerderij Moria in 
Wilp. 

De voordelen van 
Nederlands producten
“Achter het verse en gezonde 
voedsel op ons bord schuilt een 
verhaal. Dat verhaal begint bij de 
boeren en tuinders van het boe-
renland om de hoek. Helaas wordt 
dat verhaal veel te weinig verteld. 
Met deze actie tijdens de Dutch 
Food Week brengen we daar ver-
andering	in”,	zegt	Hanneke	Ste-
geman van de LTO afdeling. “Aan 
het Nederlandse voedsel worden 
hoge eisen gesteld. Het is belang-
rijk dat de consument kiest voor 
dit Nederlandse product. Juist 
door	het	eten	van	Nederlands,	en	
daarmee	Euregionaal,	geprodu-

ceerd voedsel besparen we veel 
transport,	steunen	we	onze	eigen	
duurzame voedselproducenten en 
dus	onze	economie,	en	hebben	
we meer zicht op de wijze waarop 
dit voedsel wordt geproduceerd”.
 
Dutch Food Week
De uitdeelactie gebeurt tijdens de 
Dutch Food Week. Een week waar-
in het genieten van Nederlandse 
voeding,	de	voedselproductie	en	
innovatie centraal staan. Dit jaar 
is	het	thema	‘de	positieve	kracht	
van	 ons	 voedsel’.	 Boeren	 laten	
bijvoorbeeld zien hoe zij continue 
investeren in manieren om nog 
duurzamer voedsel te produce-
ren. Ook laten ze zien hoe ze de 
biodiversiteit bewaken en energie 
opwekken voor ons allemaal. 

Fruit en verhaal voor 
medewerkers en inwoners
Wethouder	 Harjo	 Pinkster	 nam	
enthousiast de doos met fruit in 
ontvangst: “Wij delen graag het 
fruit met onze medewerkers en de 
bezoekers van het gemeentehuis. 
En daarbij delen we natuurlijk ook 
het verhaal over de voordelen van 
Nederlands voedsel van boeren 
en tuinders om de hoek. Onze 
gemeente is rijk aan mooie boe-
renbedrijven,	tuinders	en	andere	
producenten van eerlijke streek-
producten. Dus mogelijkheden 
genoeg om lokaal te kopen en te 
genieten van gezonde en verse 
seizoensproducten!”  ■

Bladafval,	wat	doet	u	ermee?

Het	is	alweer	herfst,	de	bladeren	
vallen van de bomen. Wat doet u 
met het bladafval in uw tuin? U 
kunt al het bladafval naar de ver-
schillende bladverzamelplaatsen 
in de gemeente brengen. Maar 
bladafval in de borders heeft 
ook voordelen voor verschillende 
dieren en voor de planten in uw 
tuin.

Voordelen van bladafval 
in de tuin
Bladeren in de borders van uw 
tuin zijn goed voor uw tuin en 
voor verschillende dieren. Een 
laag van 10 centimeter met 

bladafval	 is	 ruim	 voldoende,	
hiermee kan de grond ook nog 
voldoende zuurstof opnemen. 
De	positieve	effecten	van	blade-
ren in de borders zijn;
 De bladeren vormen een na-

tuurlijke isolatie voor de plan-
ten. De planten worden door 
de bladeren beter beschermd 
tegen de vorst.
 Verschillende dieren maken 

dankbaar gebruik van het blad 
om	 in	 te	overwinteren,	denk	
bijvoorbeeld aan egels.
 Het bodemleven neemt het 

blad op en zet deze om tot na-
tuurlijke voeding voor uw tuin. 

Bladverzamelplaatsen
Heeft u nog bladafval over? Op 
verschillende plaatsen heeft de 
gemeente bladverzamelplaatsen 
ingericht waar u het overtollige 
bladafval naar toe kunt bren-
gen. De bladverzamelplaatsen 
staan met bordjes met daarop de 
tekst	‘bladverzamelplaats’	aan-
gegeven. Op voorst.nl staat een 
overzicht met de locaties waar 
bladverzamelplaatsen zijn.  

Alleen voor bladafval
De bladverzamelplaatsen zijn uit-
sluitend	bedoeld	voor	bladafval,	
dus niet voor ander (tuin)afval zo-
als	gras,	coniferen	en	dennennaal-
den. De gemeente haalt regelmatig 
het bladafval op bij de verzamel-
plaatsen. Dit gebeurt met een 
vrachtauto	of	 laadkraan,	hiervoor	
is een goede bereikbaarheid nodig. 
Daarom vragen we u rekening te 
houden met de volgende punten:
 Leg het bladafval maximaal vijf 

meter uit de kant van de open-
bare weg.
 Leg het bladafval niet onder de 

kruinen of tegen de boomstam-
men van bomen aan (ter voor-
koming van beschadiging aan de 
bomen)

Meer informatie
Op voorst.nl staat meer informa-
tie en een overzicht van de blad-
verzamelplaatsen in de gemeente 
Voorst. Heeft u vragen? Neem ge-
rust contact op met de inspecteur 
grondgebied van de gemeente 
Voorst,	Hennie	Dijkhof:	0571-27	
98 12.  ■

Duurzame Huizen Route

Op zaterdag 30 oktober en zater-
dag 6 november 2021 is er weer 
de jaarlijkse Nationale Duurzame 
Huizen Route. Huiseigenaren in 
heel Nederland delen hun erva-
ringen met het verduurzamen van 
hun woning en stellen hun woning 
open voor bezoekers. Zij geven 
een rondleiding en beantwoorden 
graag uw vragen. Wilt u aan de 
slag om uw woning energiezui-
nig te maken? Schrijf u dan in op 
duurzamehuizenroute.nl en leer 
van de ervaringen van andere 
huisbezitters die al stappen ge-
maakt hebben met het energie-
zuinig maken van hun woning.

Open duurzame huizen in 
uw buurt
Tijdens de Duurzame Huizen 

Route op 30 oktober en 6 novem-
ber krijgt u de mogelijkheid om 
huiseigenaren bij u in de buurt 
persoonlijk te ontmoeten. In een 
ongedwongen sfeer heeft u alle 
tijd om de duurzame maatregelen 
te bekijken en de huiseigenaren 
al uw vragen te stellen.

Schrijf u in voor een 
bezoek
Op duurzamehuizenroute.nl 
staan	 allerlei	 soorten	 huizen,	
van vrijstaand tot een tussen-
woning en van monumentaal tot 
nieuwbouw. As u uw plaatsnaam 
invult krijgt u een overzicht van 
alle deelnemende huizen bij u in 
de buurt. U kunt ook zoeken op 
bouwjaar,	type	woning	of	onder-
werp.  ■

Coronatoegangsbewijs	voor	evenementen,	
horeca of culturele activiteiten 

Vanaf 25 september is er een 
toegangsbewijs nodig voor alle 
horeca en evenementen. Dit is 
een maatregel van de overheid 
om verspreiding van het coro-
navirus te voorkomen. De Co-
ronaCheck-app en de papieren 
Corona-Check zijn geldige toe-
gangsbewijzen. Om toegang te 
krijgen tot bijvoorbeeld het the-
ater,	een	sportwedstrijd	of	een	
restaurant laat u eerst één van 
deze twee toegangsbewijzen en 
uw	paspoort,	rijbewijs	of	ID-kaart	
zien.

Voor de CoronaCheck-app heeft 
u een DigiD en een smartphone 
nodig. Heeft u geen DigiD en 
smartphone? Gebruik dan de Co-

ronaCheck,	dit	is	het	coronatoe-
gangsbewijs op papier.

Coronatoegangsbewijs 
aanvragen
In de CoronaCheck-app (te down-
loaden op uw mobiele telefoon) 
kunt u een coronatoegangsbewijs 
toevoegen. Het is ook mogelijk 
om via coronacheck.nl/nl/print/ 
een toegangsbewijs op papier aan 
te vragen. Heeft u geen DigiD of 
printer,	bel	dan	met	het	landelijke	
corona-informatienummer: 0800 
1351.  Zij vragen om uw BSN-
nummer en postcode en sturen 
het papieren coronatoegangsbe-
wijs binnen 10 werkdagen naar 
u toe.

Hulp bij het gebruik van 
de CoronaCheck
Weet u niet hoe DigiD werkt of 
wilt u graag hulp bij het instal-
leren van de CoronaCheck op uw 
mobiele telefoon? De medewer-
kers van Mens en Welzijn Voorst 
en de bibliotheek helpen u graag 
hierbij. 

Hulp bij het installeren van de 
CoronaCheck op uw mobiele 
telefoon:

 Mens	en	Welzijn,	 locatie	Klein	
Twello,	Maarten	Tromplaan	2,	
op donderdag van 13.30 tot 
14.30 uur
 Bibliotheek	Twello,	Marktplein	
11,	op	dinsdag	van	14.00	tot	
15.00 uur.

Hulp bij het aanvragen van een 
DigiD en meer informatie over de 
papieren CoronaCheck:

 Formulierenbrigade van Mens 
en	Welzijn,	locatie	Klein	Twel-
lo,	Maarten	 Tromplaan	 2,	 op	
maandag van 13.00 tot 15.00 
uur. Maak hiervoor een afspraak 
bij	 Corine:	 06-40283069,	
c.vanderknaap@mensenwelzijn.nl 
 Bibliotheek	Twello	IDO,	Markt-
plein	11,	op	dinsdag	van	14.00	
tot 16.00 uur.

De medewerkers van Mens en 
Welzijn Voorst en de Bibliotheek 
Brummen/Voorst helpen u per-
soonlijk en gaan vertrouwelijk 
met uw gegevens om.  ■

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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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

Uitgifte twee bedrijfskavels Weteringstraat Twello

De gemeente Voorst heeft het 
bedrijventerrein Engelenburg in 
Twello ontwikkeld. Op dit bedrij-
venterrein zijn nog twee bedrijfs-
kavels aan de Weteringstraat be-
schikbaar. De gemeente biedt deze 
twee kavels met de bestemming 
‘Bedrijventerrein’	te	koop	aan.	

Bedrijfskavels
De twee bedrijfskavels hebben een 

oppervlakte	van	circa	2.178	m2	en	
circa 2.021 m2. Voor deze kavels is 
een onderzoek nodig naar de mo-
gelijkheden binnen de bestemming 
‘Bedrijventerrein’.	De	 inschrijver	
moet zelf dit onderzoek uitvoeren. 

Inschrijven tot en met 14 
november 2021
De inschrijfperiode voor de be-
drijfskavels eindigt op zondag 14 

november 2021. Op 
voorst.nl/vrije-kavels/bedrijfskavels-
weteringstraat-twello staat meer 
informatie over de kavels en een 
inschrijfformulier.		

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust con-
tact	op	met	de	gemeente	Voorst,	
Arjan	 Klein:	 a.klein@voorst.nl	 ,	
0571-27	92	65.	■


