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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Digitale ronde-tafelgesprekken 
maandag 28 juni vanaf 18.00 uur (Let op: afwijkende tijd)

Doel
Maandag 28 juni 2021 houdt de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. Met 
de ronde-tafelgesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagen-
deerde onderwerpen. Raadsleden stellen vragen aan de insprekers en het college. 
Dat doen ze als voorbereiding op de raadsvergadering van 12 juli 2021 om 18.00 
uur. Als er een vervolg op de ronde-tafelgesprekken nodig blijkt te zijn, dan zal 
het vervolg op dinsdag 29 juni vanaf 18.00 uur plaatsvinden. 

Via https://voorst.raadsinformatie.nl zijn de ronde-tafelgesprekken live te volgen 
(beeld + geluid). Klik hiervoor in de kalender op de ronde-tafelgesprekken van 28 
juni 2021 en daarna op ‘live’. 

Deelnemen
U kunt digitaal deelnemen aan een ronde-tafelgesprek. Tijdens dat gesprek kunt u 
uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Stuur uiterlijk vrijdag 
25 juni voor 12.00 uur (bij voorkeur zo snel mogelijk) een e-mail naar 
raad@voorst.nl om u aan te melden voor deelname. Dan neemt de griffie contact 
met u op over uw deelname. Elke inspreker krijgt maximaal 3 minuten de tijd om 
in te spreken. Reageert u liever schriftelijk op een geagendeerd onderwerp? Stuur 
dan een e-mail naar raad@voorst.nl met uw reactie op het onderwerp. 

Agenda 
Maandag 28 juni 2021 19.30 uur:
 Bestemmingsplan De Vier Erven c.a.
 Een combinatie van partijen wil als initiatiefnemer op vier inbreidingslocaties 

56 nieuwe woningen bouwen. Van die 56 huizen kosten 16 huurwoningen zo’n 
 € 663,25 (prijs 2021). Goedkopere huurwoningen zijn volgens de initiatiefne-

mers niet te bouwen. Voor de bouw van de 56 woningen is een bestemmingsplan 
met een kwaliteitsplan gemaakt. Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad 
om een bestemmingsplan vast te stellen. 

 Antwoord Drive-Thru bruiloft
 Burgemeester en wethouders geven antwoord op een vraag over een Drive-Thru 

bruiloft. Het college laat weten dat voor een bruiloft geen vergunning nodig is. 
Wel horen de bruid en bruidegom en hun gasten de algemene corona-maatre-
gelen in acht te nemen. De gemeente Voorst is niet handhavend opgetreden. 
Dat heeft de politie wel gedaan.

 Renovatie gemeentehuis en schade
 Omwonenden hebben de gemeenteraad gemeld dat aan hun woning schade is 

ontstaan. De schade zou een gevolg zijn van het slaan van damwanden bij de 
renovatie van het gemeentehuis. Voor dat soort risico’s is de gemeente ver-
zekerd. Burgemeester en wethouders hebben de verzekeraar gevraagd om de 
schademeldingen af te handelen. Het college laat de raad weten wat het heeft 
gedaan.

 Achtervangovereenkomst met Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
 Woningbouwcorporaties lenen geld om huizen te bouwen. Het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw staat onder voorwaarden borg voor die geldleningen. De 
gemeenten fungeren als achtervang als het echt mis gaat. Voor die situaties 
is een nieuwe overeenkomst opgesteld. De gemeenteraad mag daar iets van 
vinden.

 Tribuut: de toekomst en jaarstukken
 Tribuut is een samenwerkingsverband dat mede voor de gemeente Voorst be-

lastingaanslagen oplegt en belasting int. Tribuut wil lid worden van een organi-
satie met veel kennis over onder meer heffing en inning van lokale belastingen. 
Burgemeester en wethouders vinden dat een goed idee. De gemeenteraad mag 
daar nu zelf iets van vinden.

 Veldje tussen het gemeentehuis en basisschool De Wingerd
 De renovatie van het gemeentehuis is op streek. Over een veldje tussen het 

gemeentehuis en basisschool De Wingerd is onrust ontstaan. Het college in-
formeert de raad over de acties die genomen zijn, en laat de gemeenteraad een 
inrichtingsplan zien. 

 De effecten van het Luchthavenbesluit op vliegveld Teuge 
 De gemeente Voorst is aandeelhouder in de NV Luchthaven Teuge. Die NV heeft 

de provincie gevraagd een vergunning af te geven. De provincie blijkt aan een 
vergunning voorwaarden te willen verbinden. Die voorwaarden zorgen voor econo-
mische risico’s voor de Luchthaven. Burgemeester en wethouders bespreken met 
de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de provincie. 

Informatie
Alle stukken die betrekking hebben op deze agendapunten kunt u 
inzien op https://voorst.raadsinformatie.nl en in de (gratis) app Poli-
tiek Archief (voor tablets). De QR-code leidt uw smartphone en tablet 
direct naar de vergaderstukken. 

Via https://voorst.raadsinformatie.nl zijn de ronde-tafelgesprekken live te volgen 
(beeld + geluid). Klik hiervoor in de kalender op de ronde-tafelgesprekken van 28 
juni 2021 en daarna op ‘live’. 

Bijzondere raadsvergadering: profielschets burgemeester 
Donderdag 1 juli vanaf 19.30 uur
let op: afwijkende dag

Op donderdag 1 juli 2021 buigt de gemeenteraad zich vanaf 19.30 uur over het con-
cept van de profielschets voor een te werven burgemeester. Burgemeester Penninx 
gaat genieten van zijn pensioen. Voor het werven van een nieuwe burgemeester moet 
de gemeenteraad een profielschets vaststellen. Via een internetconsultatie konden 
de inwoners van de gemeente Voorst duidelijk maken wat zij belangrijk vinden. Die 
reacties zijn meegenomen bij het opstellen van de profielschets. Bij deze bijzondere 
raadsvergadering over de profielschets is de Commissaris van de Koning aanwezig. 
Hij zal aan de bespreking deelnemen en de profielschets in ontvangst nemen. De 
Commissaris zorgt daarna voor de publicatie van de vacature.
Een vertrouwenscommissie uit de raad zorgt voor de selectie van een opvolger 
(m/v) van burgemeester Penninx. De gemeenteraad stelt spelregels vast voor de 
vertrouwenscommissie. 

Informatie
Alle stukken die betrekking hebben op de bijzondere raadsverga-
dering kunt u inzien op https://voorst.raadsinformatie.nl en in de 
(gratis) app Politiek Archief (voor tablets). De QR-code leidt uw smart-
phone en tablet direct naar de stukken. 

Via https://voorst.raadsinformatie.nl is de raadsvergadering live te volgen (beeld + 
geluid). Klik hiervoor in de kalender op de raadsvergadering en daarna op ‘live’. 

Wisseling van de wacht bij het CDA
Véronique Groothuis-Beijer woont niet meer in de gemeente Voorst. Daarmee kwam 
automatisch een einde aan haar lidmaatschap van de gemeenteraad. Véronique was 
raadslid en fractievoorzitter voor het CDA. 
De voorzitter van het centraal stembureau heeft de gemeenteraad laten weten dat 
Jürgen Wolff van Wülfing, vanwege de ontstane vacature, benoemd is tot raadslid 
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voor het CDA. De heer Wolff van Wülfing heeft die benoeming 
geaccepteerd en de eed afgelegd. Daardoor is hij toegelaten 
tot de gemeenteraad. Jürgen vertegenwoordigt nu als raadslid 
en fractievoorzitter onder meer de kiezers van het CDA in de 
gemeenteraad. 
Hoe komt u in contact met de 
politiek in Voorst?    
Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Benader hiervoor de 
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.  
De gemeenteraad heeft een twitteraccount: @RaadVoorst. 
Door de richtlijnen voor het coronavirus kunt u op dit moment 
alleen telefonisch of per e-mail contact opnemen met de raads-
leden en de raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en 
digitaal. De manier van vergaderen is afhankelijk van de actuele 
situatie met het coronavirus. Houd daarvoor www.voorst.nl in 
de gaten.
De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming maakt 
digitaal vergaderen mogelijk. Via https://voorst.raadsinformatie.nl 
kunt u de digitale vergaderingen live volgen (beeld + geluid). In 
de kalender kiest u de vergadering en daarna klikt u op ‘live’.  
De komende bijeenkomsten van de raad:
 maandag 28 juni  vanaf 19.30 uur ronde-tafelgesprekken
 donderdag 1 juli  vanaf 19.30 uur  raadsvergadering
 maandag 12 juli  vanaf 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
 Jürgen Wolff van Wülfing,  fractievoorzitter, 

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 infor-
matie over de raadsleden.

E-mail service raadsstukken
De raad biedt een email service. Hiermee ontvangt u een e-mail 

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.  ■

Geen aardgas. Wat betekent dat voor u?

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

In de afgelopen weken infor-
meerden we u al in deze krant 
dat we in 2050 geen aardgas 
meer gebruiken. In verschillen-
de artikelen informeerden we u 
waarom we in 2050 geen aard-
gas meer gebruiken, en over de 
verschillende alternatieven die 
er zijn voor aardgas. Maar wat 
betekent het aardgasloos wonen 
voor u?

Stap 1: Isoleren
Welk alternatief er in uw wijk ook 
komt, isoleren is altijd een be-
langrijke voorwaarde. Zowel voor 
een warmtenet, als voor duur-
zaam gas of all-electric. Isoleren 
zorgt ervoor dat uw huis minder 
warmte verliest, en op een lagere 
stooktemperatuur verwarmd kan 
worden. Dat bespaart veel energie 
Als u in de zomer uw huis koelt, 
voorkomt dat ook dat de hitte 
snel weer uw huis binnendringt. 
De onderdelen van uw huis waar 
de meeste warmte door verloren 
gaat, wilt u het liefst als eerste 
verbeteren. Leer daarom uw huis 
kennen en ontdek welke isolatie 
er al is aangebracht, en waar nog 
winst te behalen valt. Denk aan 
spouwmuurisolatie, vloerisolatie, 
dakisolatie en HR++glas. Met 
deze isolatievormen heeft u een 
stuk minder energie nodig om uw 
woning te verwarmen. 

Stap 2: Ventileren
Verse lucht in huis is belangrijk 
voor uw gezondheid, maar het 
kost ook energie. De verse lucht 
moet namelijk verwarmd worden. 
Gelukkig zijn er goede manieren 
om energiezuinig, en met min-
der tocht, te ventileren. Natuur-
lijke ventilatie kan via een roos-
ter en open ramen. Maar u kunt 
ook kijken naar zelfregelende 
roosters, mechanische ventila-
tie of een ventilatie unit. Bij een 
ventilatie-unit wordt de lucht 
verwarmd voordat het de woning 
binnenkomt. Dit voelt prettiger 
aan, en het kost minder energie. 
Er zijn verschillende vormen van 
ventilatie. Laat u daarom goed 
informeren. 

Stap 3: Controleer het 
warmte-afgifte systeem
De gewone cv-ketel verwarmt 
het water meestal tot een hoge 
temperatuur. Dit water stroomt 
door de radiatoren om het huis te 
verwarmen. Alleen al het verwar-
men van het water tot een hoge 
temperatuur kost veel energie. U 
bespaart veel energie, als u het 
water tot een lagere temperatuur 
verwarmt. En daarmee kunt u 
ook alvast de woning voorberei-
den op een warmtepomp of een 
warmtenet. 
Een warmtepomp of een warmte-
net verwarmt het water namelijk 

ook tot een lagere temperatuur.
Dit koudere water heeft wel meer 
oppervlakte nodig om de warmte 
af te geven. Dit kan door middel 
van vloerverwarming, wandver-
warming of een andere vorm van 
lage temperatuur verwarming. 
Een voordeel hiervan is dat het 
vaak een prettige warmte is. Is de 
isolatie op orde en wilt u weten of 
uw woning klaar is voor een lage 
temperatuurverwarming? Zet de 
verwarmingsketel op 50 graden 
en voel of de woning lekker warm 
wordt. 

Stap 4: Elektrisch koken
Koken verbruikt niet zoveel ener-
gie, slechts 2 tot 3 procent van 
het jaarlijks gasverbruik. Krijgt 
u een nieuwe keuken? Dan is het 
wel handig om meteen te kiezen 
voor elektrisch koken. Zo bent u 
alvast voorbereid op de toekomst. 

Stap 5: Vervang de cv-ketel
De laatste stap is het overstappen 
naar een andere vorm van verwar-
men. Dit is afhankelijk van welke 
oplossing er binnen uw wijk komt. 
In de gemeente Voorst zijn niet 
veel opties voor een warmtenet. 
Daarom is er een grote kans dat 
uw woning all-electric wordt. In 
enkele wijken komt er misschien 
groen gas (bijvoorbeeld gas vanuit 
mest), maar dit is slechts beperkt 
beschikbaar. Stap daarom, als het 
kan, over op een all-electric op-
lossing. Is uw woning daar nog 
niet klaar voor? Kijk dan eens naar 
een hybride warmtepomp. De hy-
bride warmtepomp maakt gebruik 
van de buitenlucht om uw woning 
te verwarmen. Als het echt heel 
koud is, schakelt hij over op aard-
gas. Zo bespaart u veel gas, maar 
komt u niet in de kou te staan. 
Dit is een mooie tussenoplossing 
tussen het gebruik van aardgas en 
helemaal aardgasloos.

Zonnepanelen of 
zonnecollectoren
Zonnepanelen leveren duurzame 
elektriciteit. Hoe u uw woning ook 
gaat verwarmen, u verbruikt al-
tijd elektriciteit voor de elektro-
nische apparaten. Kijk daarom 
eens naar de mogelijkheden voor 
zonnepanelen.
Er zijn ook zonnecollectoren. 
Deze lijken op zonnepanelen, 
maar leveren warm water in plaats 
van elektriciteit. Door de zonne-
collectoren loopt een vloeistof, 
deze vloeistof kan wel 90graden 
worden. De opgewarmde vloeistof 
gaat naar een voorraadvat dat ge-
vuld is met leidingwater. Via een 
warmtewisselaar wordt dan de 
warmte afgegeven. 

Verbouwing
Dit lijkt allemaal veel, en dat is 
het ook. Al met al is het ook een 

flinke investering. Gelukkig hoeft 
u niet alles in 1 keer te doen, 
u kunt in de komende tijd die 
maatregelen nemen die op dat 
moment goed voor u uitkomen. 
Gaat u uw huis verbouwen, of 
is uw ketel aan vervanging toe? 
Dan zijn dat mooie momen-
ten om ook gelijk na te denken 
over aardgasvrij wonen. Krijgt 
u een nieuw dak? Zorg dan dat 
de isolatie op orde is. Krijgt u 
een uitbouw? Neem dan meteen 
de isolatie mee. Krijgt u nieuwe 
kozijnen? Kijk dan meteen naar 
dubbelglas en ventilatie. Kijkt u 
voor een nieuwe keuken? Kies 
dan meteen voor inductie koken. 
Krijgt u een nieuwe vloer? Infor-
meer dan meteen of het mogelijk 
is om de vloer te isoleren. En of er 
opties zijn voor vloerverwarming. 

En nu?
De gemeente onderzoekt samen 
met de woningcorporatie IJssel-
dal Wonen, netbeheerder Lian-
der, Waterschap Vallei en Veluwe 
en energiecoöperatie EnergieRijk 
Voorst wat de mogelijkheden zijn 
voor het stapsgewijs aardgasvrij 
maken van de woningen in de 
gemeente Voorst. Dit gebeurt 
met een wijkgerichte aanpak, 
zodat in 2050 alle woningen in 
de gemeente Voorst aardgasvrij 
zijn. De adviesbureaus APPM en 
Buro Loo helpen de gemeente 
om de mogelijkheden voor het 
stapsgewijs aardgasvrij maken 
van de woningen te beschrijven 
in de Transitievisie Warmte ge-
meente Voorst. Het ontwerp van 
deze transitievisie delen wij na de 
zomer met u. 

In de komende maanden vertel-
len we, in een aantal artikelen in 
de Voorstwijzer, wat de transitie 
warmte voor u als inwoner, of be-
drijf, betekent. Nu al meer lezen? 
Kijk dan op voorst.nl/duurzaamheid 
onder Transitievisie Warmte. ■
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl onder Beleid & re-
gelgeving 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 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 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) ma-
ken we op voorst.nl bekend.

Volgens artikel 12 van de Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Door de corona-uitbraak kunt u 
daar helaas tijdelijk niet bij aan-
wezig zijn. Een telefonische toe-
lichting geven mag natuurlijk wel.

Houd er als derde-belanghebben-
de rekening mee dat een inge-
diend 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 14 juni 2021 tot en met 
vrijdag 18 juni 2021.

Bekendmakingen

Week 25: 23-06-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Aanwijzing en mandatering toezichthouders ge-
meente Apeldoorn

Besluit genomen Z-21-06340_2021-36047

Milieumelding

Wijkseweg 7 in Terwolde Bouwen onbemand tankstation Melding ontvangen Z-MELD840-2021-000746

Omgevingsvergunning

Abraham Kuyperstraat 48 in Twello Plaatsen units buitengevel en aanleggen inrit/uitweg Vergunning verleend voor units, 
inrit buiten behandeling

SXO-2021-0277

Broekstraat 14 en 14A in Klarenbeek Bouwen woonboerderij Aanvraag ontvangen SXO-2021-0387

Hengelderweg 6 in Voorst Kappen kastanjeboom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0384

Holthoevensestraat 20 in Teuge Vervangen kozijnen en voordeur in voorgevel Vergunning verleend SXO-2021-0307

J.R. Krepellaan 4 in Klarenbeek Vergroten woning Vergunning ingetrokken SXO-2017-0340

J.R. Krepellaan 4 in Klarenbeek Plaatsen aanbouw Vergunning verleend SXO-2021-0097

Kadijk 24A in Terwolde Verplaatsen inrit Vergunning verleend SXO-2021-0330

Kruisweg 4 in Voorst Bouwen woning Vergunning verleend (revisie) SXO-2020-0557

Oude Rijksstraatweg 4A in Twello Brandveilig gebruiken pand als kinderopvang Ontwerpvergunning SXO-2020-0795

Parkelerweg 18 in Twello Verbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0379

Schubertstraat 34 in Twello Plaatsen dakkapel aan voorzijde woning Vergunning verleend SXO-2021-0305

Tienmorgen 3 in Wilp Bouwen ligboxenstal Vergunning verleend SXO-2021-0098

Tienmorgen 3 in Wilp Aanleggen inrit Aanvraag ontvangen SXO-2021-0389

Verdistraat 51 in Twello Bouwen erker Vergunning verleend SXO-2021-0291

Wijkseweg 7 in Terwolde Realiseren verkooppunt vloeibare motorbrandstoffen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0358

Wijkseweg 7 in Terwolde Verbouwen hal Aanvraag ontvangen SXO-2021-0372

Wijkseweg 7 in Terwolde Bouwen loods met opslagunits Aanvraag ontvangen SXO-2021-0375

Wilhelminaweg 2 in Voorst Plaatsen speeltoestellen (legalisatie) Aanvraag ontvangen SXO-2021-0383

Overig

Oude Ardeweg 28 in Wilp Exploitatievergunning Besluit genomen Z-21-06245_2021-35926

Sloopmelding

Blériotstraat 28 in Teuge Verwijderen asbest golfplaten tuinberging Melding ontvangen SXO-2021-0392

Broekstraat 14 en 14A in Klarenbeek Slopen woonboerderij Melding ontvangen SXO-2021-0386

Marjoleinstraat 11 in Voorst Afvoeren asbest platen Melding ontvangen SXO-2021-0395

Marktstraat 4 in Twello Verwijderen asbesthoudende toepassingen Melding ontvangen SXO-2021-0385

Rijksstraatweg 85 in Voorst Afvoeren asbest golfplaten Melding ontvangen SXO-2021-0396

Vaassenseweg 49 in Nijbroek Verwijderen asbest dakbeschot woning Melding ontvangen SXO-2021-0390

Wellinkhofweg 5 in Terwolde Verwijderen diverse asbesthoudende toepassingen 
uit woonboerderij en schuren

Melding ontvangen SXO-2021-0380

Wellinkhofweg 5 in Terwolde Slopen 2 bijgebouwen na asbestverwijdering Melding ontvangen SXO-2021-0381
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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

Eénrichting looproute op de weekmarkt
 

Tijdens de vrijdagmarkt in Twel-
lo moeten bezoekers zich nog 
steeds aan de éénrichting loop-
route houden. Deze looprichting 
staat met bewegwijzering aan-
gegeven. Op deze manier is het 
gemakkelijker om een veilige af-
stand van elkaar te houden.

Bezoek de weekmarkt 
alleen
Bezoek de markt zoveel mogelijk 
alleen, dus niet in gezelschap. 
Volg deze oproep in het belang 
van uw eigen gezondheid en die 
van uw medemens.

Veiligheidsmaatregelen
Verder gelden ook de volgende 

maatregelen op de markt:

 Het openbaar toilet is gesloten 
voor publiek.
 Eet en drink niet op het 

marktplein.
 Houd anderha lve  me-

ter afstand van elkaar en 
van onze marktlieden.
 Ga niet in groepjes bij elkaar 

staan.
 Voorkom drukte bij de kramen. 
 Betaal bij voorkeur met pin-

pas/smartwatch/ of mobiele 
telefoon.
 Blijf thuis als u verkouden bent, 

koorts of griep heeft.
 Gebruik papieren zakdoekjes, 

en nies in uw elleboog.  ■

Naar het gemeentehuis? Maak altijd eerst (online) een afspraak
we werken alleen op afspraak 

Het gemeentehuis is alleen op 
afspraak geopend. Dit is nodig 
om verspreiding van het coro-
navirus te voorkomen. Online en 
telefonisch zijn we gewoon be-
reikbaar. Maak eerst online een 
afspraak op voorst.nl of telefo-
nisch om langs te komen. Zon-
der afspraak naar het gemeen-
tehuis 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

Regel tijdig uw 
reisdocument
Overweegt u een buitenlandse 
vakantie? Denk dan ook aan een 
geldig reisdocument! Vaak rea-
liseren mensen zich pas op het 
laatste moment dat hun reisdo-
cument (bijna) verlopen is. Door 
de corona maatregelen werken 
wij alleen op afspraak. Dit zorgt 
voor langere wachttijden. Ver-
geet daarom niet om tijdig een 
nieuw reisdocument aan te vra-
gen. Het kost u namelijk extra 
geld wanneer u een spoeddocu-
ment of zelfs een nooddocument 
moet aanvragen.

Burgerzaken weer op 
maandagavond open
Sinds 31 mei is Burgerzaken weer 
iedere maandagavond van 17.00 
tot 20.00 uur geopend. Ook tijdens 

de avondopenstelling werken wij 
uitsluitend op afspraak. Plan dus 
op tijd uw afspraak online of te-
lefonisch. Zonder afspraak mogen 
de medewerkers u niet helpen. 
Dit geldt ook voor het afhalen van 
documenten.

Frontoffice CJG en MN-
Voorst
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 me-
dewerkers u dan niet mogen hel-
pen. De frontoffice is telefonisch 
gewoon bereikbaar. 

Heeft u een vraag aan de gemeen-
te? Regel het online op voorst.nl . 
Wilt u langskomen? Maak eerst een 
afspraak op voorst.nl of bel 0571-
27 99 11.

Heeft u een vraag aan het MNV? Bel 
de frontoffice MNV: 0571-74 51 11
Heeft u een vraag aan het CJG? 
Bel de frontoffice CJG: 
0571-74 51 50 ■  

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl


