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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Raadsvergadering 19 april 2021 
Op maandag  19 april heeft de gemeenteraad  digitaal vergaderd. Via https://voorst.raadsinformatie.nl 
kunt u de videotulen van deze vergadering terug kijken in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal. 
Voor deze raadsvergadering klikt u in de kalender op 19 april 2021. Daar ziet u ook de besluiten die 
de raad op 19 april genomen heeft. 
Vragen over Politiek Portaal? Neem gerust contact op met de griffie: 0571-27 93 87 of kijk op 
https://www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/werkwijze/griffie voor andere mogelijk-
heden voor contact.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Om uw stem te laten horen kunt u contact opnemen met de raadsleden en de fractievertegenwoordi-
gers. Het is ook mogelijk om mee te praten in de ronde-tafelgesprekken (RTG). Die gesprekken houdt 
de raad regelmatig. U kunt ook een e-mail of brief sturen naar de gemeenteraad: 
raad@voorst.nl , Postbus 9000, 7390 HA Twello. Het twitteraccount van de raad is @RaadVoorst 
Vanwege de richtlijnen rond het coronavirus kunt u voorlopig alleen telefonisch of per e-mail contact 
opnemen met de raadsleden, fractieondersteuners en raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek of digitaal (afhankelijk van de situatie rond 
het coronavirus op dat moment). Op www.voorst.nl leest u meer daarover. De ‘Tijdelijke wet digitale 
beraadslaging en besluitvorming’ maakt digitaal vergaderen mogelijk. De digitale vergaderingen kunt 
u via https://voorst.raadsinformatie.nl live volgen (beeld + geluid). Kies hiervoor in de raadskalender 
de vergadering en klik daarna op ‘live’. Het is ook mogelijk om de vergaderingen terug te kijken of 
te luisteren door op een datum in de kalender te klikken. 
De eerstvolgende vergaderingen van de gemeenteraad zijn op de volgende data:
 maandag 31 mei 18.00 uur  ronde-tafelgesprekken
 maandag 14 juni 10.00 uur  raadsvergadering
 maandag 21 juni 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
 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
De griffie heeft een e-mail service raadsstukken. Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl om u hiervoor 
aan te melden. De griffie stuurt u dan een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken voor 
nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen. 

Vragen?
Heeft u vragen over het werk van de raad? Neem gerust contact op met de griffie. Raadsgriffier Ber-
nadette Jansen 0571-27 92 17 en locogriffier Dini Vriezekolk 0571-27 93 87 geven graag antwoord 
op uw vragen over de raad. U kunt ook kijken op 
https://www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/werkwijze/griffie

Denk mee over onze nieuwe burgemeester

Begin dit jaar maakte burgemeester 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 burgemeester. De gemeenteraad vraagt u, als inwoner, ook mee te denken over de wensen 
voor een nieuwe burgemeester. 

Doe mee met de enquête
Tot en met 3 mei 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 gemeenteraad verwerkt de resultaten in de profielschets die op 1 juli 2021 in een 
raadsvergadering 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! 

Het gebruik van de Nederlandse vlag

Op Koningsdag en op 4 en 5 mei 
wordt er vanaf openbare gebou-
wen en, gelukkig ook, door vele 
particulieren gevlagd. Aan het 
gebruik van de Nederlandse vlag 
zijn regels verbonden. U leest 
hier in dit artikel de belangrijk-
ste regels.

Koningsdag
Op dinsdag 27 april wordt de na-
tionale driekleur met oranje wim-
pel gehesen. U mag niet eerder 
dan na zonsopgang vlaggen, en 
de vlag moet vóór zonsonder-
gang weer neergehaald worden.

4 mei: Dodenherdenking
Op dinsdag 4 mei hangt de Ne-
derlandse vlag vanaf  18.00 uur 
tot zonsondergang vanaf alle 
openbare gebouwen halfstok. 
Particulieren wordt verzocht het-
zelfde te doen. Bij het halfstok 
vlaggen hijst u eerst de vlag in 

top, waarna u de vlag langzaam 
neerhaalt totdat het midden van 
de vlag op de helft van de nor-
male hoogte is gekomen. De vlag 
mag nooit de grond raken! 

5 mei: Bevrijdingsdag
Op woensdag 5 mei  wordt ge-
vlagd zonder Oranje wimpel. U 
dient de vlag na zonsopgang te 
hijsen, en voor zonsondergang 
weer neer te halen.  ■

Gesloten op 26 en 27 april, en 5 mei

Het gemeentehuis, CJG Voorst 
(Centrum voor Jeugd en Gezin) en 
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
zijn de gehele dag gesloten op 
maandag 26 april, Koningsdag 
dinsdag 27 april en Bevrijdings-
dag 5 mei.  

Spoedeisende zaken
De Burgerlijke Stand is op 26 april 
geopend van 9.00 uur  tot 10.00 
uur uitsluitend voor het doen van 
aangifte van geboorte en overlij-
den. U kunt hiervoor telefonisch 
contact opnemen met de gemeen-
te Voorst: Sandra van Oosten-van 
Nieuwkasteel: 06- 52 42 12 94. 

Bij spoedeisende zaken in de 
openbare ruimte (zoals een ge-
vaarlijke wegverzakking, riool-

storing of omgewaaide boom) 
die niet kunnen wachten tot de 
eerstvolgende werkdag, belt u de 
Calamiteitenlijn: 0571-27 37 60 
(24 uur per dag). 

Tijdens de feestdagen en bui-
ten de openingstijden zijn Veilig 
Thuis en Spoedeisende Zorg (voor 
jeugd) via de gebruikelijke tele-
foonnummers bereikbaar:

	als er sprake is van dreigend 
geweld: politie: 112 of Veilig 
Thuis: 0800 -20 00

	spoedeisende Zorg (voor jeugd): 
0900 – 99 55 599

	spoedeisende hulp bij psy-
chiatrische- en psychosociale 
problemen: via dienstdoende 
huisarts(enpost).  ■

Aubade dinsdag 27 april 2021 gaat niet door

In verband met de RIVM-richtlij-
nen kunnen er in ieder geval tot 
en met 5 mei geen bijeenkomsten 
en evenementen plaatsvinden. 
Ook de Aubade en de ontvangst 
van de gedecoreerden gaan daar-

om helaas niet door op dinsdag 
27 april. 

Heeft u vragen? Bel gerust met de 
gemeente Voorst, Monique Ro-
gier: 0571-27 92 53.  ■
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De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm vol-
ledig weer. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties die 
wij al op overheid.nl hebben geplaatst.

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 12 april 2021 tot en 
met vrijdag 16 april 2021.

Bekendmakingen

Week 16: 21-04-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

De wegen en fietspaden tussen Klarenbeek 
en Zutphen

Verklaring van geen bezwaar Melding ontvangen BW-2021-0020

Holthoevensestraat 14 Teuge Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
07/04/21

Z-21-02400_2021-23404

Kafoepstraat 3 in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
08/04/21

Z-21-02759_2021-23407

Kerkstaat 29 in Voorst Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
07/04/21

Z-21-02544_2021-22737

Oudhuizerstraat 35 in Klarenbeek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
07/04/21

Z-21-02477_2021-22740

Rijksstraatweg 245 in Teuge Tijdelijke standplaatsvergunning Vergunning verleend BW-2021-0014

Trippestraat 16 in Terwolde Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
07/04/21

Z-21-02476_2021-22744

Vaassenseweg 26 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
08/04/21

Z-21-02585_2021-22746

Zonnenbergstraat 29A in Wilp Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
08/04/21

Z-21-02457_2021-23412

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Ontwerp Regionale Energie Strategie 1.0 
Cleantech Regio

Mogelijkheid inspraakreactie Z-18-04316_2021-23364

Milieumelding

H.W. Iordensweg 79 Twello Beëindiging vuurwerkverkoop Melding ontvangen Z-MELD840-2021-000539

Weteringstraat 11 in Twello Oprichten technische groothandel Melding ontvangen Z-MELD840-2021-000540

Omgevingsvergunning

Ardeweg 2 in Wilp Kappen boom Vergunning verleend SXO-2021-0162

Broekstraat 13 in Klarenbeek Verbouwen woning en plaatsen van 2 
dakkapellen

Aanvraag ontvangen SXO-2021-0252

de Oude Ziele 3 in Twello Realiseren zwemvijver en plaatsen  
plantenkas

Aanvraag ontvangen SXO-2021-0251

Deventerweg 27 in Voorst Verplaatsen broeikas Aanvraag ontvangen SXO-2021-0243

Dijkhofstraat 12B en 16 in Twello Veranderen bouwwerken en verplaatsen 
woonfunctie

Vergunning verleend SXO-2021-0116

Dijkhuizenweg 56 in Nijbroek Kappen eikenboom Vergunning verleend SXO-2021-0229

Eendenkooiweg 6 in Nijbroek Bouwen vrijstaande woning Vergunning verleend SXO-2020-0853

Gravenstraat 2A in Voorst Verbouwen woning Vergunning verleend SXO-2021-0122

Groen van Prinstererstraat 15 in Twello Plaatsen erker Vergunning verleend SXO-2021-0121

H.W. Iordensweg 17 in Twello Kappen 4 bomen Vergunning verleend SXO-2021-0232

Hessenlaan K4/F2 in Teuge Bouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0114

Paulus Potterstraat 8 in Twello Realiseren dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2021-0250

Rembrandtstraat 32 in Twello Realiseren aanbouw Vergunning verleend SXO-2021-0043

Rijksstraatweg 86 in Voorst Kappen boom Vergunning verleend SXO-2021-0115

Rijksweg A1 De Paal 931 in Wilp Realiseren 2 elektra fastchargers met 
powerunits en transformator

Aanvraag ontvangen SXO-2021-0245

Sweelinckstraat 2 in Twello Plaatsen overkapping Vergunning verleend SXO-2021-0044

Terwoldseweg 5 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0248

Troelstralaan ong. in Twello Kappen grauwe abeel Aanvraag ontvangen SXO-2021-0255
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk 
dan op overheid.nl en ga naar 
de pagina Bekendmakingen. 
Daar vindt u een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u het niet eens met het besluit? 
In de tekst van de bekendma-
king/publicatie staat of het 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-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 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 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 belang-
hebbende rekening mee dat 
een ingediend bouwplan al 
behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

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  ■

Vaassenseweg ong. in Terwolde Uitvoeren groot onderhoud muziektent Aanvraag ontvangen SXO-2021-0244

Zwarte Kolkstraat 61 in Wilp Kappen wilgen Vergunning verleend SXO-2021-0113

Sloopmelding

Koningin Wilhelminastraat 21 in Terwolde Verwijderen en afvoeren asbest dakplaten Melding ontvangen SXO-2021-0246

Oude Wezeveldseweg 18 in Twello Saneren asbest uit achterhuis en schuren Melding ontvangen SXO-2021-0236

Paulus Potterstraat 8 in Twello Gedeeltelijk verwijderen asbest  
dakbeschot

Melding ontvangen SXO-2021-0249

Rijksstraatweg 135 in Twello Verwijderen asbest schoorsteenpijp Melding ontvangen SXO-2021-0238

Zwarte Kolkstraat 32 in Wilp Afvoeren asbest plaat Melding ontvangen SXO-2021-0253

Kent u iemand die een lintje verdient?

Iemand die zich al gedurende vele 
jaren inzet voor de samenleving 
kan in aanmerking komen voor 
een Koninklijke onderscheiding. 
Een Koninklijke onderschei-

ding wordt op twee momenten 
verleend: tijdens de Lintjesre-
gen op de laatste werkdag voor 
Koningsdag, en bij tussentijdse 
gelegenheid. 

Algemene gelegenheid 
‘Lintjesregen’
Om iemand voor te dragen voor 
een Koninklijke onderscheiding 
bij algemene gelegenheid, ook 
wel bekend als de ‘Lintjesregen’ 
dient u de aanvraag vóór 1 juli 
2021 in bij de burgemeester. 
 
Bijzondere gelegenheid
Om iemand voor te dragen bij 
bijzondere gelegenheid moet het 

tijdstip van de gelegenheid onlos-
makelijk verbonden zijn met de 
verdiensten. Deze aanvraag dient 
u minimaal vijf maanden voor de 
gewenste gelegenheid in bij de 
burgemeester. 

Meer informatie
Het voorstelformulier is via www.
voorst.nl en www.lintjes.nl te 
downloaden. Hier vindt u ook 
meer informatie over het deco-
ratiestelsel. Heeft u vragen, of wilt 
u meer weten over de haalbaar-
heid van uw voorstel? Neem con-
tact op met de gemeente Voorst, 
Monique Rogier: 0571-27 92 53, 
m.rogier@voorst.nl  ■

Voortgang duurzame renovatie gemeentehuis

Half maart vertelden we u in deze 
krant al meer over een aantal 
bepalende en kenmerkende ele-
menten voor het gerenoveerde 
gemeentehuis. De entree komt 
aan de noordzijde van het ge-
bouw en het gebouw wordt rech-
ter gemaakt om energieverlies 
via de inhammen en uitstulpin-
gen te voorkomen. Ook vertelden 
we meer over het verwarmen en 
koelen van het gebouw met de 
ijskelder. 

Wederopbouw vordert 
gestaag
De werkzaamheden voor de we-
deropbouw van het gemeente-
huis verlopen volgens planning. 
In de periode van 19 april tot en 
met 28 mei worden er vloeren 
gestort, bewapeningen aange-
bracht, kanaalplaatvloeren ver-
legd en er worden nieuwe ka-
naalplaatvloeren geplaatst. Ook 
worden er sparingen door het 
beton geboord en gezaagd voor 
de installaties. De betonnen ko-
lommen worden geschuurd. En 
de betonwand van de oude lift 
moet gesloopt worden. Deze 
werkzaamheden van de weder-
opbouw hebben allemaal nog 
verband met de ruwbouw en 

kunnen daarom mogelijke ne-
veneffecten, zoals een hogere 
geluidsproductie, met zich mee-
brengen. Uiteraard doen we er 
met z’n allen alles aan om deze 
neveneffecten tot een minimum 
te beperken. Wij hopen op uw 
begrip dat deze neveneffecten 
niet helemaal te voorkomen zijn, 
want deze werkzaamheden zijn 
noodzakelijk voor de wederop-
bouw van het gemeentehuis. 

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 inrichting 
moet begin 2022 klaar zijn. We 
houden u 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

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.  ■

Ontwerp RES 1.0 Cleantech Regio ter inzage

Donderdag 15 april 2021 is het 
ontwerp van de Regionale Ener-
gie Strategie (RES) 1.0 van de 
Cleantech Regio openbaar ge-
maakt. Vanaf maandag 19 april 
2021 tot en met maandag 31 mei 
2021 heeft u de mogelijkheid om 
op het ontwerp van de RES 1.0 te 
reageren door een inspraakreactie 
in te dienen. 
 
In de RES staat hoe de samen-
werkende overheden binnen de 
Cleantech Regio voor de periode 
tot 2030 verwachten duurzame 
energie op te wekken met wind 
en zon, en de hoeveelheid ener-
gie. Die overheden zijn: de ge-
meenten Apeldoorn, Brummen, 
Epe, Heerde, Lochem, Voorst en 
Zutphen, de Provincie Gelderland, 
waterschap Vallei en Veluwe en 
waterschap Rijn & IJssel.

Regionale Energie 
Strategie
De Cleantech Regio is één van de 
30 regio’s in Nederland die met 
een RES bijdragen aan het halen 
van het Klimaatakkoord van Pa-
rijs. Nederland wil in 2030 totaal 
35 Terrawattuur (TWh) duurzame 
energie op land opwekken. In de 
ontwerp-RES 1.0 biedt de Clean-
tech Regio aan daarvan 1,07 TWh 
te produceren. Namelijk door het 
plaatsen van windmolens, zonne-
panelen op land en zonnepanelen 
op daken. Hiervoor verwachten 
de overheden ongeveer 15 wind-
molens, circa 600 hectare land en 
daken van bedrijven en andere 
grote gebouwen nodig te hebben. 
De RES is een visie op hoe, en 
hoeveel duurzame energie de 
regio kan opwekken. De RES be-

vat geen concrete plannen voor 
de bouw van windmolens en de 
aanleg van zonnevelden. 

Participatie en 
besluitvorming
Alle overheden in de Cleantech 
Regio vinden het belangrijk dat 
inwoners en maatschappelijke or-
ganisaties kunnen bijdragen aan 
de RES. Daarom zijn inwoners en 
organisaties het afgelopen jaar 
betrokken bij de totstandkoming 
van de ontwerp-RES 1.0. De in-
woners van gemeente Voorst zijn 
betrokken via de Voorster Energie 
Strategie. De reacties die daarop 
zijn gekomen, zijn doorgestuurd 
naar de RES. 
Daarnaast ligt de ontwerp-RES 
1.0 nu ter inzage en iedereen 
kan daarop een inspraakreactie 
geven. In december 2021 beslui-
ten de gemeenteraden, Provinci-
ale Staten van Gelderland en de 
algemeen besturen van de wa-
terschappen Rijn & IJssel en Val-
lei en Veluwe over de definitieve 
RES 1.0. 

Inspraakreactie op 
ontwerp RES 1.0
De ontwerp-RES 1.0 is op 
overheid.nl bekend gemaakt. 
Kijk onder beleid en regelgeving 
en ga naar de pagina bekendma-
kingen. Daar vindt u een zoek-
functie. Inspraakreacties kunt u 
vanaf maandag 19 april 2021 tot 
en met 31 mei 2021 sturen aan de 
gemeente waarop uw reactie be-
trekking heeft. Als uw reactie op 
meerdere gemeenten betrekking 
heeft, is het voldoende deze aan 1 
gemeente te zenden. Alle reacties 
worden gebundeld en meegeno-

men in de procedure.

Uw reactie, die betrekking heeft 
op de gemeente Voorst, kunt u op 
verschillende manieren insturen 
onder vermelding van het onder-
werp Regionale Energie Strategie, 
uw naam en adres, datum van 
indiening, een motivatie en uw 
handtekening:
	per post: Hietweideweg 20, 

7391 XX TWELLO
	per e-mail: 
 gemeente@voorst.nl 
	telefonisch: met de betrokken 

wethouder, Wim Vrijhoef. Hier-
voor maakt u een afspraak met 
het bestuurssecretariaat: 0571- 
27 93 17 

De ontwerp-RES 1.0 is ook in te 
zien op www.voorst.nl/energie en 
www.cleantechregio.nl/res  

Informatieavond
De gemeente Voorst organiseert 
2 digitale informatieavonden over 
de RES. Deze vinden plaats op 
donderdag 29 april en dinsdag 
11 mei om 19.30 uur. De avon-
den zijn digitaal te volgen via Mi-
crosoft Teams, en vragen kunnen 
gesteld worden via de chat. Stuur 
een e-mail naar 
duurzaam@voorst.nl om u aan te 
melden.  ■

Houtkachel: houd rekening met de buren
bij het verbranden van hout komen fijnstof en andere schadelijke 
stoffen in de lucht.

Een brandend haardvuurtje kan 
gezellig zijn, maar houdt dan 
wel rekening met uw buren. Bij 
het verbranden van hout komen 
namelijk fijnstof en andere scha-
delijke stoffen in de lucht. Dat 
is voor iedereen ongezond. En 
mensen met een longziekte heb-
ben hier extra last van. Zij worden 
benauwd, moeten veel hoesten en 
kunnen (blijvend) een slechtere 
longfunctie krijgen.

Stooktips
Hieronder geven we enkele tips 
om minder ongezond te stoken:
 Laat de open haard of houtka-

chel uit als het windstil of mistig 
is.

 Bij deze weersomstandigheden 
blijft de rook lang hangen en 
wordt de lucht rond uw huis erg 
ongezond. 

 Kijk op stookwijzer.nu daar ziet 
u wanneer het vuur beter uit kan 
blijven. Na aanmelding voor de 
stookalert van het RIVM via 

 rivm.nl/stookalert ontvangt u 
automatisch een bericht wan-
neer het weer ongeschikt is voor 
stoken. Een stookalert wordt 
per provincie afgegeven.

 Stook alleen droog hout, dat 
geeft de minste fijnstof en rook. 

 Droog hout heeft barsten of een 
schors die loslaat. Check het 
hout met een vochtmeter, on-
der de 20% is voldoende droog. 
Zelf gehakt hout moet minstens 
twee jaar drogen. Gebruik bij 
voorkeur haardhout met het 
FSC- of PEFC-keurmerk.

 Stook nooit hout dat geverfd, 
gebeitst of geïmpregneerd is, 

want bij de verbranding van dit 
hout komen zware metalen vrij. 

 Ook (spaan)plaat en laminaat-
vloeren zijn niet geschikt van-
wege de lijm die hierin zit. Pa-
pier en karton geven veel rook 
en vliegas en zijn daarom ver-
boden als brandstof.

 Maak het vuur met de Zwitserse 
methode aan: stapel het hout 
kruislings, begin met dikke 
blokken onderaan, leg de klein-
ste houtjes en een aanmaak-
blokje bovenop de stapel en 
steek het vuur van bovenaf aan. 

 Gebruik geen spiritus of andere 
brandbare vloeistoffen!

 Laat de schoorsteen minstens 
één keer per jaar vegen zodat 
de rook goed naar buiten kan. 

 Hiermee voorkomt u ook 
schoorsteenbrand.

 Zet de luchttoevoer in de ka-
chel, en de klep in de schoor-
steen, helemaal open voor een 
betere verbranding van het 
hout. 

 Dit vermindert schadelijke en 
kankerverwekkende stoffen. 
Schuif de luchttoevoerknop 
nooit dicht om het vuur te 
‘smoren’, het hout verbrandt 
dan niet volledig waardoor er 
extra veel schadelijke stoffen 
ontstaan.

 Zet een raampje en/of de ven-
tilatieroosters open tijdens het 
stoken.

 Het vuur trekt dan lucht (zuur-
stof) aan en de rook gaat via de 
schoorsteen naar buiten.

Meer informatie: 
milieucentraal.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
Tot en met 3 mei 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 resulta-
ten in de profielschets die op 1 
juli 2021 in een raadsvergadering 
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


