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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Politiek Actief in Voorst 
Het hoogste orgaan van de gemeente
De 19 raadsleden van Voorst zijn samen het hoogste orgaan van onze gemeente. 
De raad stelt kaders vast voor alles wat de gemeente doet. En de raadsleden con-
troleren of alles wel binnen die kaders gebeurt. De gemeenteraad heeft daarbij 
tot taak om de inwoners van Voorst te vertegenwoordigen. 

Actieve inbreng inwoners
Elke vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente Voorst hun nieuwe gemeen-
teraad. Tussentijds hebben de inwoners mogelijkheden om de politiek scherp te 
houden. Dit kan dankzij het burgerinitiatief, inspraak, de cliëntenraad, deelname 
aan ronde-tafelgesprekken en het contact met de fracties in de gemeenteraad.

Burgerinitiatief
De gemeenteraad heeft spelregels voor het burgerinitiatief vastgesteld. Daardoor 
kunnen inwoners van de gemeente Voorst zelf een onderwerp op de agenda van 
de gemeenteraad zetten. De spelregels zijn te vinden in de ‘Verordening  
burgerinitiatief gemeente Voorst 2011’. Een burgerinitiatief komt op de agenda 
van de gemeenteraad als het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moet een 
burgerinitiatief ondertekend zijn door minstens 25 initiatiefgerechtigden. Ook 
jongeren van 16 jaar en ouder kunnen initiatiefnemer zijn. Het initiatief moet 
over een onderwerp gaan waarover de gemeenteraad besluiten kan nemen. Het 
initiatief mag niet een verkapt bezwaar of een klacht zijn. 

Inspraak
Inwoners kunnen inspraak krijgen bij de voorbereiding van beleid. Daar zijn 
spelregels voor. Die spelregels staan in de ‘Verordening inspraak en cliëntenpar-
ticipatie’ uit 2005. Elke vakgroep moet zelf afwegen of meedenken van inwoners 
wenselijk is. En op welke manier dat dan gebeurt.
Bij een aantal onderwerpen vindt de gemeenteraad inspraak niet wenselijk. Dat is 
het geval bij de gemeentebegroting, de tarieven en de belasting. Inspraak is ook 
niet wenselijk als met spoed een besluit nodig is. 

Cliëntenparticipatie
De Cliëntenraad geeft adviezen en aanbevelingen over zaken die het Sociaal 
Domein van de gemeente Voorst raken. De Cliëntenraad behartigt de collectieve 
belangen in de ruimste zin van het woord. Burgemeester en wethouders zorgen 
voor de ondersteuning van de Cliëntenraad.

Ronde-tafelgesprekken
De gemeenteraad bespreekt voorstellen voor besluiten altijd eerst tijdens ronde-
tafelgesprekken. U kunt deelnemen aan zo’n gesprek. Tijdens het ronde-tafel-
gesprek kunt u uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. 
Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Dat doet u door uiterlijk op de vrijdag vooraf-
gaand aan het ronde-tafelgesprek een e-mail naar raad@voorst.nl te sturen. De 
ronde-tafelgesprekken vinden als regel plaats op maandag. De griffie ontvangt 
uw bericht graag zo snel mogelijk. Daarna neemt de griffie contact met u op. 
Schriftelijk reageren op geagendeerde onderwerpen is ook mogelijk. Ook hier-
voor mailt u uw reactie naar raad@voorst.nl onder vermelding van het onderwerp 
waarop u reageert.

Vergaderingen
De gemeenteraad vergadert nu weer fysiek en niet meer digitaal. Van de vergaderingen 
wordt een audioverslag gemaakt. Via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de volgende 
dag het audioverslag terugluisteren. Na enkele dagen is het audioverslag bewerkt en kunt 
u ook zoeken op agendapunt en spreker. 
De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:

 maandag 11 oktober vanaf 18:00 uur  ronde-tafelgesprekken
 maandag 25 oktober  vanaf 10:00 uur  raadsvergadering
 maandag 8 november  vanaf 19:30 uur  raadsvergadering

Contact met de raadsfracties
Informatie over de fracties vindt u op: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling

U kunt rechtstreeks contact opnemen met de contactpersonen van de raadsfracties:
 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
Met de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de 
vergaderstukken. Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl om u aan te melden voor de 
e-mailservice.

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

Basisregistratie personen en geheimhouding

In de Basisregistratie personen 
(BRP) staan de persoonsgegevens 
van iedereen die in Nederland 
woont. De gemeente is verant-
woordelijk voor het bijhouden van 
de persoonsgegevens. In de BRP 
staan niet alleen adresgegevens. 
Ook nationaliteit, een huwelijk of 
partnerschap en informatie over 
ouders en kinderen staan er in. 
Deze gegevens worden vaak auto-
matisch verstrekt aan overheids-
instellingen. Enkele bijzondere 
maatschappelijke instellingen 
zoals pensioenfondsen krijgen 
deze gegevens ook, voor zover 
dat noodzakelijk is voor hun wet-

telijke taken. Deze instellingen, 
die automatisch alle belangrijke 
wijzigingen in uw persoonsgege-
vens krijgen aangeleverd, baseren 
hun beslissingen vaak direct op 
deze informatie uit de BRP. Het 
ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties bepaalt 
welke informatie aan deze instan-
ties wordt verstrekt.

Geheimhouding
U kunt deze gegevensverstrek-
king voor publiekrechtelijke 
doeleinden niet voorkomen, om-
dat deze verplicht is. In enkele 
gevallen kunnen ook anderen 

vragen om uw BRP-gegevens. Dit 
zijn verstrekkingen aan 'verplichte 
derden' (zoals een curator of ad-
vocaat die een dagvaarding aan 
uw adres wil uitbrengen) of aan 
'vrije derden' (niet commerciële 
instellingen, zoals woningbouw-
verenigingen, bibliotheken of 
ziekenhuizen). Wilt u niet dat zij 
uw adres ontvangen? Dan kunt u 
de gemeente verzoeken om ge-
heimhouding. Gebruik hiervoor 
het formulier op de gemeentelijke 
website: 
voorst.nl/paspoort-rijbewijs-
uittreksel/persoonsgegevens/
geheimhouding-brp-aanvragen

Uw persoonsgegevens 
inzien
Wilt u uw eigen persoonsgege-
vens of die van uw minderjarige 
kinderen zien? Dan kunt u op 
MijnOverheid.nl onder 'Persoon-
lijke gegevens' zien hoe u of uw 
kinderen geregistreerd staan in de 
BRP. Hiervoor moet u zich eerst 
aanmelden met een DigiD. Heeft u 
geen DigiD? Registreer u dan eerst 
via digid.nl of informeer schrifte-
lijk bij de gemeente hoe u gere-
gistreerd staat. Inzage in uw ge-
gevens is gratis. Wilt u weten aan 
wie in de afgelopen jaren uw ge-
gevens zijn verstrekt uit de basis-

registratie? Vraag dan schriftelijk 
een overzicht van deze informatie 
op bij de gemeente. Binnen en-
kele weken krijgt u dat overzicht 
kosteloos thuisgestuurd. Het is 
belangrijk dat uw gegevens in de 
BRP juist en actueel zijn. Twijfelt 
u daaraan? Neem dan contact op 
met Publiekszaken van de ge-
meente. Op www.rijksoverheid.
nl staat meer informatie over de 
BRP.   ■ 
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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 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 mo-
gelijk een afstand ten opzichte van 
uw adres aan te geven. U krijgt dan 
bericht over de actuele locatiege-
bonden bekendmakingen/publi-
caties binnen de door u aangege-
ven 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 behande-
len bouwplannen) maken wij op 
voorst.nl bekend. Volgens arti-
kel 12 van de Woningwet is deze 
vergadering openbaar. Door de 
corona-uitbraak kunt u daar 
helaas tijdelijk niet bij aanwezig 
zijn. Een telefonische 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 13 september 2021 tot 
en met vrijdag 17 september 2021.

Bekendmakingen

Week 38: 22-09-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Attero, Sluinerweg 12 in Wilp Notitie NRD; milieueffectrapportage 
voornemen verhoging stortplaats

Ter inzage voor zienswijze Z-21-09637_2021-53197

Kadijk 18-20 in Terwolde Nieuwbouw en uitbreiding ontmoetingsge-
bouw Kadijk 18-20, Terwolde 

Ontwerp NL.IMRO.0285.20276-OW00

Omgevingsvergunning

Barteldplein 10 in Twello Plaatsen buitenlift en verplaatsen  
buitentrapopgang

Vergunning verleend SXO-2021-0479

Breestraat 48N in Voorst Herbouwen woning Vergunning verleend (revisie) SXO-2021-0207

Broekstraat tegenover 31A in Klarenbeek (Voorst G 1731) Renoveren gemaal Vergunning verleend SXO-2021-0421

Buddezand 20 in Wilp Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2021-0411

Buddezand 25 in Wilp Plaatsen houten voetgangersbrug over Fliert Aanvraag ontvangen SXO-2021-0562

Derk Brouwerstraat 3 in Twello Veranderen achter- en zijgevel woning Vergunning verleend SXO-2021-0542

Dillestraat 1 in Voorst Bouwen schuurtje Vergunning verleend SXO-2021-0517

Klarenbeekseweg naast nr. 38 in Voorst Uitbreiden functieaanduiding met ‘sierteelt’ Aanvraag ontvangen SXO-2021-0553

Lochemsestraat 7 in Terwolde Plaatsen yurt Vergunning verleend SXO-2021-0514

Oud Lochemseweg 40 in Wilp Bouwen werktuigenberging met potstal Aanvraag ontvangen SXO-2021-0555

Oude Zutphenseweg 3T in Klarenbeek Aanleggen zonnepark Vergunning verleend (revisie) SXO-2018-1063

Quabbenburgerweg 25 in Terwolde Bouwen veranda Aanvraag ontvangen SXO-2021-0552

Rijksstraatweg 99 in Twello Kappen esdoorn Aanvraag ontvangen SXO-2021-0548

Twelloseweg 24 in Terwolde Verbouwen woonboerderij Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0485

Vermeersweg 14 in Twello Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0559

Weteringstraat 5 in Twello Uitbreiden bedrijfshal Vergunning verleend SXO-2021-0473

Zwarte Kolkstraat 100 in Wilp Opslaan roerende goederen Aanvraag buiten behandeling SXO-2021-0353

Sloopmelding

Boevenbrinkstraat 4 in Terwolde Verwijderen asbest dakbedekking 2 schuren Melding ontvangen SXO-2021-0550

Cederweg 9 in Klarenbeek Verwijderen asbesthoudende toepassingen  
uit woning

Melding ontvangen SXO-2021-0551

de Vang 14 t/m 76 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen 
 uit woningen

Melding ontvangen SXO-2021-0546

Kerkstraat 5 in Terwolde Saneren asbest dakbeschot Melding ontvangen SXO-2021-0554

Kruisweg 39 in Twello Verwijderen en afvoeren asbest dakbedekking Melding ontvangen SXO-2021-0556

Parkelerweg 18 in Twello Verwijderen asbesthoudend dakbeschot Melding ontvangen SXO-2021-0549

van Hogendorpstraat 13 in Twello Verwijderen asbesthoudende toepassingen  
uit woning

Melding ontvangen SXO-2021-0560

Zonnenbergstraat 27 in Wilp Saneren asbest uit woning en schuur Melding ontvangen SXO-2021-0561
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Informatiebijeenkomsten maatregelen spoorwegovergangen in Twello

Op 12 en 13 oktober organise-
ren de gemeente Voorst en Pro-
Rail twee informatiebijeenkom-
sten over de maatregelen op de 
spoorwegovergangen in Twello. 
Samen met ProRail werkt de ge-
meente aan een integraal plan 
voor een veilig en bereikbaar 
Twello. Onderdeel van het plan 
zijn aanpassingen aan de overwe-
gen Molenstraat, Stationsstraat, 
Domineestraat, Holthuizerstraat 
en Dernhorstlaan, en het realise-
ren van een spoortunnel (randweg 
Twello). In juni 2021 organiseer-
den wij al twee digitale informa-
tiebijeenkomsten over de voor te 
stellen maatregelen op de over-
wegen. Tijdens en na de digitale 
informatiebijeenkomsten zijn re-
acties ontvangen. Daarna hebben 
wij samen met ProRail de voor-
stellen verder uitgewerkt. Deze 
resultaten delen wij graag met 
u op 12 en 13 oktober 2021 bij 
Restaurant Korderijnk in Twello. 
Er is gelegenheid tot het stellen 
van vragen en het geven van uw 
reactie. We vertellen ook meer 
over het vervolgproces.

Fysieke informatiebijeen-
komsten op 12 en 
13 oktober 2021
Samen met ProRail nemen wij 
u mee in onze voorstellen per 
overweg. Uw inbreng draagt bij 
aan een goede afweging voor de 
uiteindelijk te nemen maatrege-
len. Daarom presenteren wij per 
overweg de maatregelen graag 
aan u tijdens de informatie-
bijeenkomsten op dinsdagavond 
12 oktober en woensdagavond 
13 oktober 2021. Beide avonden 
vinden plaats bij Restaurant Kor-
derijnk in Twello en de informatie 

is op beide avonden gelijk. U bent 
hartelijk welkom, dus noteer één 
van beide avonden alvast in uw 
agenda. Vanwege de gewijzigde 
coronamaatregelen is de defini-
tieve invulling van de avonden 
nog niet bekend. 
Volgende week leest u op deze 
pagina’s in het Voorster Nieuws 
en op voorst.nl en onze Face-
book- en Twitterpagina meer 
over de definitieve invulling van 
de avonden. 

Kijk voor meer informatie alvast op: 
www.voorst.nl/westelijke-randweg-twello   ■
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Zonnepanelenactie

Steeds meer inwoners kiezen er-
voor om zelf energie op te wekken 
met zonnepanelen. Met zonnepa-
nelen kunt u flink besparen op uw 
energierekening en het is beter 
voor het milieu. Op verzoek van 
de gemeente geeft het Regionaal 
Energieloket gratis ondersteuning 
aan de inwoners van de gemeente 
Voorst bij het verduurzamen van 
uw woning. Daarom organiseert 
het Regionaal Energieloket een 
zonnepanelenactie en een online 
informatieavond op 22 september 
om 19.30. 

Voordelig zonnepanelen 
plaatsen
Op verzoek van de gemeente 
Voorst heeft het Regionaal Ener-
gieloket een ervaren installateur 
in de regio uitgekozen. Deze in-
stallateur helpt de inwoners van 
de gemeente Voorst om gemak-
kelijk en voordelig zonnepanelen 
op hun dak te plaatsen. Dit heeft 
een aantal voordelen:
 Kwaliteit
 De installateur is gekozen 

vanwege de goede prijs-
kwaliteitverhouding en de 
garanties.

 Scherpe prijs
 Via de actie worden binnen 

een klein gebied veel zon-
nepanelen geïnstalleerd. 
Hierdoor kan de installateur 
het werk slimmer plannen en 
uitvoeren en krijgen inwoners 
van de gemeente Voorst een 
scherpe prijs.

 Maatwerk
 Iedere woning is anders. Daar-

om krijgt u altijd een persoon-
lijke offerte. Deze is op maat 
gemaakt voor uw woning en 
wensen.

Zo werkt de 
zonnepanelenactie
1. Inschrijven via regionaal-

energieloket.nl/acties of de 
QR code 2. Woningopname: 
de installateur bekijkt uw 
woning en bepaalt samen 
met u het aantal zonnepane-
len. Vanwege het coronavirus 
vindt de woningopname mo-
gelijk online plaats. Dit hoort 
u vooraf via e-mail.

3. Persoonlijke offerte: u ont-
vangt een persoonlijke of-
ferte. U zit nergens aan vast 

en beslist zelf of u de zonne-
panelen wilt laten installeren.

4. Installatie: Gefeliciteerd! U 
kunt nu genieten van uw 
eigen opgewekte zonne-
energie.

Ontvang 21% btw terug
Als u als particulier zonnepanelen 
koopt, kunt u de 21% btw op aan-
schaf en installatie terugvragen 
van de Belastingdienst. Op 
regionaalenergieloket.nl/energiebesparen 
staat een simpel stappenplan. Tij-
dens de online informatieavond 
op 22 september geeft het Regio-
naal Energieloket meer informatie 
over dit stappenplan. 

Online informatieavond
Tijdens de informatieavond hoort 
u meer over de zonnepanelenac-
tie, leningen die u voor zonne-
panelen kunt aanvragen, en het 
terugvragen van 21% btw. De ge-
meente, het Regionaal Energie-
loket en de installateur beant-
woorden uw vragen. U kunt de 
avond via uw computer of tablet 
bijwonen.

Datum: 22 september 2021
Tijdstip: 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: Online

Zo meldt u zich (vooraf) aan voor 
de informatieavond:
1. Ga naar 
 www.regionaalenergieloket.nl/acties 
 of scan de QR code; 
2. Vul uw postcode in; 
3. Klik op ‘Zonnepanelenactie 

Voorst’
4. Klik op ‘Aanmelden informa-

tieavond’ en ontvang een e-
mail met de link. 

Vragen?
Heeft u vragen over de 
zonnepanelenactie? 
Neem gerust contact op met het 
Regionaal Energieloket: 
projecten@regionaalenergieloket.nl 
088 525 4110.

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

Gemeentelijke onderscheiding voor Patrick Bos uit Twello

Patrick Bos is door de gemeen-
te Voorst onderscheiden met 
het ereblijk ’t Formulier. Op 16 
september ontving hij deze on-
derscheiding van burgemeester 
Renske Helmer-Englebert. De 
onderscheiding is een blijk van 
waardering en erkentelijkheid voor 
de zeer bijzondere sportpresta-

ties van deze inwoner van Twello 
tijdens de Paralympische spelen 
baanwielrennen in Tokio. De Pa-
ralympische spelen vonden plaats 
van 24 augustus tot 5 september 
2021.

Patrick Bos won eerder meerdere 
medailles tijdens de Nederlandse 

kampioenschappen baanwielren-
nen. Ruim 10 jaar geleden maakte 
hij de overstap naar para-cycling, 
om als valide sporter piloot te 
worden op de tandem. In 2015 
won Patrick Bos samen met zijn 
toenmalige tandemgenoot de 4 
km achtervolging tijdens het we-
reldkampioenschap para-cycling. 
Tijdens de Paralympische Spelen 
in Rio in 2012 en vier jaar later 
in Londen, won Patrick Bos beide 
keren een bronzen medaille. Sinds 
2017 vormt hij op de tandem 
een duo met Tristan Bangma uit 
Apeldoorn.
Tijdens de Paralympische spelen 
in Tokio behaalden Patrick en Tri-
stan de gouden medaille op de 4 
km achtervolging baanwielrennen. 
Tijdens de kwalificaties hebben zij 
zelfs een wereldrecordtijd neer-
gezet! Vervolgens behaalden zij 
nog de zilveren medaille tijdens 
de 120 km wegwedstrijd.

Op donderdag 16 september 2021 
huldigde  burgemeester Renske 
Helmer-Englebert Patrick en Tri-
stan bij Gasterij De Patron in Twel-
lo vanwege de fantastische resul-
taten tijdens de Paralympische 
spelen in Tokio. Gefeliciteerd!   ■
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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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Doe mee met Junior Energiecoach 
aanmelden voor 4 oktober
Welke apparaten slurpen de 
meeste stroom? Hoeveel lampen 
branden er in uw huis? Doe met 
uw gezin mee aan Junior Ener-
giecoach: een spel met leerzame 
uitdagingen, puzzels, experi-
menten en winacties. Zo ontdekt 
u met dit superleuke spel waar 
u en uw gezing energie kunnen 
besparen. 

Gezinnen besparen 
energie én geld met
Junior Energiecoach
Vijf weken lang, 15-30 minuten 
per week, gaat tv-held Varkentje 
Rund in de rol van Junior Energie-
coach met uw gezin op ontdek-
kingsreis. Elke week een nieuw 

filmpje, met een nieuwe challen-
ge. Wie durft mee op lampenjacht 
of stekkerexpeditie? Kinderen 
worden zo echte Junior Energie-
coaches. Net als Varkentje Rund. 

Gratis meedoen
Junior Energiecoach is voor gezin-
nen met kinderen van ongeveer 7 
tot 12 jaar. In de gemeente Voorst 
kunnen 50 gezinnen meedoen. 
Het leuke is: deelname is gratis! 
Het spel start op 8 oktober. 

Aanmelden, of 
meer informatie? 
Op juniorenergiecoach.nl staat 
meer informatie. Aanmelden is 
mogelijk tot en met 3 oktober.  ■ 

Wie nomineert u voor een Voorster Jeugdlintje?

In onze gemeente wonen veel 
kinderen en jongeren die zich 
het afgelopen jaar belangeloos 
hebben ingezet voor anderen. 
Misschien bedachten ze wel een 
mooie actie in coronatijd of le-
verden ze een andere bijzondere 
prestatie. Deze jonge inwoners 
willen we als gemeente graag in 
het zonnetje zetten. Daarom heb-
ben we het Voorster Jeugdlintje in 
het leven geroepen. 

Kent u iemand in de leeftijd van 
6 tot en met 18 jaar, die woont 
in onze gemeente én die zich het 
afgelopen jaar vrijwillig heeft in-
gezet voor een ander? Of iemand 
die iets bijzonders heeft gedaan, 
waardoor hij of zij een voorbeeld 
is voor anderen? Geef diegene dan 
via www.voorst.nl/jeugdlintje op 
voor deze nieuwe onderscheiding. 
Wacht hier niet te lang mee, het 
kan nog maar tot 1 oktober dit 
jaar! 

Een deskundige jury onder leiding 
van mijzelf beoordeelt alle inzen-
dingen. De feestelijke uitreiking 
vindt jaarlijks plaats op of rond 
de Dag van de Rechten van het 
Kind, dit jaar op zaterdag 20 no-
vember. Voor alle voorwaarden en 
het aanmeldformulier zie 
www.voorst.nl/jeugdlintje

Ik hoop dat u het met mij eens 
bent dat goede daden niet onop-
gemerkt mogen blijven en dat we 
dus een groot aantal inzendingen 
mogen verwachten. Dan maken 
we er dit najaar samen een groot 
feest van!    

Met hartelijke groet,

Burgemeester 
Renske Helmer-Englebert 

Vragen?
Heeft u vragen over het jeugd-
lintje of is het voor u niet moge-
lijk om het formulier digitaal in te 
vullen? Neem dan contact op met 
de gemeente Voorst, Monique Ro-
gier: 0571- 27 92 53, 
m.rogier@voorst.nl  ■

Verkeersveiligheid Rijksstraatweg Voorst

In december 2019 ging de ver-
nieuwde Rijksstraatweg in Voorst 
open. Het doorgaand verkeer rijdt 
nu om het dorp heen. Voorst kan 
zo genieten van een fraaie en 
rustige dorpsstraat. Sindsdien 
ontvingen wij berichten over de 
verkeersveiligheid in het dorp. 
Daarom kijken wij of er nog meer 
nodig is voor een veilige en pret-
tige Rijksstraatweg.
Na 2019 voerden wij diverse ac-
ties en maatregelen uit om weg-
gebruikers te laten wennen aan 
de nieuwe verkeerssituatie. Ook 
voerden wij de afgelopen twee 
jaar verschillende verkeersmetin-
gen uit. De meetresultaten geven 
nog niet genoeg aanleiding om de 
weg aan te passen. Wij vroegen de 
politie om meer te handhaven. De 
politie wil dit doen, maar twijfelt 
over de inrichting van de weg. 
Er zijn namelijk rechte stukken 
weg zonder verkeer remmende 
maatregelen. Ook zijn er geen 
parkeervakken aangegeven op 
de stoep. 

Gesprek met inwoners 
en stuurgroep ‘Verder 
met dorp Voorst’
De opmerkingen van de poli-

tie nemen wij serieus. We pra-
ten hierover met inwoners van 
het dorp en met de stuurgroep 
‘Verder met dorp Voorst’. Deze 
stuurgroep maakt een dorpsplan 
en een uitvoeringsplan voor het 
dorp. Deze plannen richten zich 
vooral op woningbouw, de ont-
wikkeling van de Rijksstraatweg 
en de uitwerking van recreatie en 
toerisme in en rondom het dorp.
De uitkomst van de gesprekken 
tot nu toe is dat wij in beeld bren-
gen welke aanpassingen minimaal 
nodig zijn om de verkeershand-
having door de politie mogelijk te 
maken. Daarbij kijken we zoveel 
mogelijk naar het originele ont-
werp van de Rijksstraatweg. De 
herinrichting kwam namelijk door 

een zorgvuldig en uitgebreid pro-
ces tot stand. Er wogen veel be-
langen mee, zoals die van lokale 
ondernemers. 

Vervolg
Samen met de politie kijken we 
wat er nodig is om beter te kun-
nen handhaven. Wij komen met 
een voorstel richting de stuur-
groep ‘Verder met dorp Voorst’ 
om het draagvlak te peilen. Hierna 
delen we de uitkomst met het hele 
dorp. Op basis van alle inbreng 
maakt het college een keuze tot 
het wel of niet nemen van extra 
maatregelen. We verwachten de 
uitslag hiervan eind 2021. 
Meer informatie: 
www.voorst.nl/rijksstraatweg  ■

Gladde wegen door modder maisoogst

In de laatste week van september 
en de eerste twee weken van ok-
tober wordt vaak mais geoogst. 
Tijdens het oogsten van mais is 
het mogelijk dat er modder op 
de weg komt. Vooral als het re-
gent worden de vervuilde wegen 
glad en ontstaan er gevaarlijke 
verkeerssituaties. Weggebruikers 
moeten in deze periode daarom 
alert zijn op gladde (land)wegen.

Modderborden
De gemeente heeft met de agra-

rische bedrijven afgesproken 
dat zij modderborden plaatsen 
om de overige weggebruikers 
te waarschuwen voor een ver-
vuild wegvak. Daarnaast maken 
de agrariërs, na afloop van de 
werkzaamheden, zelf de open-
bare weg schoon. De politie en 
de medewerkers van de gemeen-
te Voorst gaan hier nauwlettend 
op toezien. Ziet u een gevaar-
lijke (weg)situatie? Maak hier dan 
melding van op 
verbeterdebuurt.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


