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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Aanbieding petitie maandag 29 maart 19.15 uur
Voorafgaand aan de raadsvergadering biedt Vereniging Door Weer en Wind een 
petitie aan de voorzitter van de gemeenteraad aan. De Vereniging vindt dat de 
gemeente Voorst direct moet stoppen met het aanmerken van windzoekgebied 
4 (natuurgebied langs de IJssel bij Voorst, Gietelo en Bussloo) als kansrijk gebied 
voor het plaatsen van 20 windmolens.U kunt de aanbieding live meekijken (en 
terugkijken) via https://voorst.raadsinformatie.nl als u op de knop ‘live’ klikt.
 
Openbare vergadering maandag 29 maart 19.30 uur
digitaal, via livestream te volgen Via https://voorst.raadsinformatie.nl/ kunt u 
de raadsvergadering live volgen (beeld + geluid). Klik hiervoor op ‘Live’. Klik in 
de kalender op de raadsvergadering van 29 maart 2021 als u ook de stukken 
wilt bekijken. 

Doel
De gemeenteraad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder 
in een ronde-tafelgesprek (beeldvormende vergadering) zijn besproken. 

Agenda
	Bommenregeling 2020 [besluit]
	Bestemmingsplan Zonnenbergstraat 47, Wilp [besluit]
	 Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven [besluit]
	Mutaties fractievertegenwoordigers [besluit]
	Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 15 maart 2021[besluit]
	Onderzoek geloofsbrieven van de opvolger van raadslid R.R.S. 
 Bosch en toelating in de raad [besluit]
	Beëdiging van de opvolger van raadslid R.R.S. Bosch
	Afscheid van de heer R.R.S. Bosch als raadslid 
	Startnotitie Transitievisie Warmte [finaal debat]
	Beschermd Thuis 2022 – 2030 [finaal debat]
	Evaluatie beleid en functioneren verbonden partijen [finaal debat]
	1e Wijziging van de Financiële verordening gemeente Voorst 2017 [finaal debat]
De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is mogelijk dat de 
gemeenteraad dan nog wijzigingen aanbrengt in de onderwerpen of de volgorde 
van behandeling. In deze vergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de 
onderwerpen waarover het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp 
wordt gevonden. 

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor zijn 
de ronde-tafelgesprek ken. Deze worden meestal twee weken voor de raadsver-
gadering gehouden. 

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
vergaderstukken van de raadsvergadering van maandag 29 maart 
te komen. U kunt de raadsstukken ook inzien via 
https://voorst.raadsinformatie.nl of via de (gratis) app Politiek 
Portaal Publieksapplicatie.

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsleden benaderen, meepraten in de ronde-
tafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl of Postbus 
9000, 7390 HA Twello. Twitter: @RaadVoorst. 
In verband met de richtlijnen rond het coronavirus kunt u alleen telefonisch of per e-
mail contact opnemen met de raadsleden en de raadsfracties.

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal, afhankelijk van de 
actuele situatie in relatie tot het coronavirus. Houd www.voorst.nl daarvoor 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’.
	maandag 29 maart 19.30 uur  raadsvergadering (digitaal)
	maandag 12 april 19.30 uur  ronde-tafelgesprekken
	maandag 19 april 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
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar 
raad@voorst.nl . U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en 
raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken. 

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.

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  ■

Eénrichting looproute op de weekmarkt

Tijdens de vrijdagmarkt in Twello 
moeten bezoekers zich nog steeds 
aan de éénrichting looproute hou-
den. Deze looprichting staat met 
bewegwijzering aangegeven. Op 
deze manier is het gemakkelijker 
om een veilige afstand van elkaar 
te houden.

Bezoek de markt 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 anderhalve meter afstand van 

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

staan.
	Voorkom drukte bij 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.  ■
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl, Beleid & regelge-
ving en ga naar de pagina Be-
kendmakingen. 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) 
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 15 maart 2021 tot en 
met vrijdag 19 maart 2021.

Bekendmakingen

Week 12: 24-03-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening
Diverse wegen in de gemeente Voorst Auto sterrit ‘The Creepy Edition’ Melding ontvangen BW-2021-0007
Dorpsstraat 41 in Wilp (parkeerterrein De Pompe) Standplaatsvergunning branche loempia’s Besluit genomen Z-21-00013_2021-17317
Molenallee 12 in Wilp Herdenking Posterenk Melding ontvangen BW-2021-0010
Quabbenburgerweg 15 in Terwolde Tijdelijke standplaats Melding ontvangen BW-2021-0012
Beleid en regelingen
Gemeente Voorst Mandaatbesluit IOAZ, Bbz 2004 en handhaving sociale 

zekerheidswetgeving
Vastgesteld Z-20-01202_2021-17017

Maatwerkvoorschriften
Klarenbeekseweg 1 in Voorst Geen vetafscheider Ontwerpvergunning Z-MAATWERK-2021-000291
Milieumelding
Tienmorgen 3 in Wilp Bouwen ligboxenstal Melding ontvangen Z-MELD840-2021-000392
Omgevingsvergunning
Ardeweg 2 in Wilp Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0162
Beekzichtweg 44 in Voorst Bouwen hal Aanvraag ontvangen SXO-2021-0174
Binnenweg 132 in Wilp Kappen eik Vergunning verleend SXO-2021-0045
Blankenhuisweg 2 in Wilp Aanbrengen geluidsisolerende voorzieningen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0159
Burgemeester van der Feltzweg 47 in Twello Kappen boom Vergunning verleend SXO-2021-0156
Dalkweg 3 in Klarenbeek Bouwen pergola en tuinhuis Aanvraag ontvangen SXO-2021-0167
Dalkweg 8A in Klarenbeek Afwijken regels bestemmingsplan voor al gebouwde 

hooiberg
Aanvraag ontvangen SXO-2021-0166

Diverse locaties in de gemeente Voorst Plaatsen 8 masten met zonnepanelen voor stroomvoor-
ziening voor automatiseren bestaande stuwen

Vergunning verleend (revisie) SXO-2020-0399

Dorpsstraat 36 in Wilp Realiseren aanbouw Aanvraag ontvangen SXO-2021-0177
Gravenstraat 14 in Voorst Verbreding ligboxenstal Aanvraag ontvangen SXO-2021-0165
Holthoevensestraat 4A in Wilp Realiseren opbouw Vergunning verleend SXO-2021-0024
Kruisweg 4 in Voorst Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2020-0557_

NL.IMRO.0285.2109-VS00
Molenveld 42 in Twello Kappen lindeboom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0168
Mozartstraat 92 in Twello Kappen boom Vergunning verleend SXO-2021-0137
Nabij De Halmen in Voorst Plaatsen tijdelijk kunstwerk voor periode van 4 

maanden
Vergunning verleend SXO-2021-0072

Perceel tussen Zonnenbergstraat 10 en 14 Kappen 13 bomen Vergunning verleend SXO-2021-0081
Reuvekampsweg 1 in Twello Vergroten woning Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0028
Rijksstraatweg 45 in Voorst Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2021-0163
Rozendaalseweg 20 in Terwolde Bouwen aardappelverkoopschuur Vergunning verleend SXO-2020-0779
Ter hoogte van Withagenweg 40 in Wilp Realiseren inrit Aanvraag ontvangen SXO-2021-0172
Twelloseweg 51A in Terwolde Bouwen bijgebouw Vergunning verleend SXO-2020-0856
Twelloseweg 64 in Terwolde Vergroten woning Vergunning verleend SXO-2021-0037
Weteringserf 22 in Terwolde Bouwen rechterhelft twee-onder-een-kapwoning Vergunning verleend SXO-2020-0873
Weteringserf 24 in Terwolde Bouwen linkerhelft twee-onder-een-kapwoning Vergunning verleend SXO-2020-0875
Weteringserf 8 in Terwolde Kappen 2 essen Vergunning verleend SXO-2021-0134
Sloopmelding
Bandijk 29 in Terwolde Verwijderen asbesthoudende dakplaten Melding ontvangen SXO-2021-0169
Dernhorstlaan 18 in Twello Slopen en afvoeren afdak met asbestplaten Melding ontvangen SXO-2021-0157
Lindelaan 1 in Twello Verwijderen en afvoeren asbesthoudende dakplaten Melding ontvangen SXO-2021-0164
Monnikenweg 11 in Nijbroek Slopen boerderij en stallen Melding ontvangen SXO-2021-0161
Rijksstraatweg 96 in Voorst Gedeeltelijk slopen bedrijfsgebouw (aanvullende bron-

nen aangetroffen)
Melding ontvangen SXO-2021-0176

Verkeersbesluit
Bolkhorstweg in Teuge Geslotenverklaring spoorwegovergang voor voertuigen, 

ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee
Besluit genomen Z-18-06344_2021-15292
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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.  ■

De Luisterlijn: nieuw telefoonnummer

Vanaf nu is de Luisterlijn be-
reikbaar via het nieuwe tele-
foonnummer 088 0767 000. 
Dat meldt de organisatie, die 
alle inwoners van Nederland 
emotionele ondersteuning op 
afstand biedt. Het nummer is 
dag en nacht bereikbaar voor 
mensen die nergens met hun 
verhaal terechtkunnen of be-
hoefte hebben aan een vertrou-
welijk gesprek.

Dag en nacht
De Luisterlijn is dag en nacht be-
schikbaar voor een vertrouwelijk 
gesprek, per telefoon, chat en mail. 
Door te luisteren helpen de 1500 
getrainde vrijwilligers mensen om 
zorgen, pijn en verdriet (even) het 
hoofd te bieden. U kunt dag en 
nacht bellen naar 088 0767 000 
(normaal tarief). Chatten kan elke 
dag tussen 10.00 en 22.00 uur. Kijk 
op www.deluisterlijn.nl  ■

Digitale inloop over woningbouwontwikkeling Twello Noord

Op 25 en 27 maart 2021 orga-
niseert de gemeente Voorst twee 
digitale inloopsessies om u te 
informeren over de stand van 
zaken rondom de woningbouw-
ontwikkeling in Twello Noord, ook 
wel bekend als Twello+250. De 
gemeenteraad heeft namelijk op 
11 februari 2019 op een aantal 
gronden de Wet voorkeursrecht 
gemeenten gevestigd om hier 
woningbouw te kunnen reali-
seren. De locaties ziet u op de 
afbeeldingen. 

Waarover informeren wij u?
Ondertussen zijn de eerste stap-
pen gezet en kunnen wij de ge-
wenste ontwikkelrichting aan-
geven. Denk hierbij aan een 
stedenbouwkundige opzet op 
hoofdlijnen. Deze opzet bestaat 
uit de ontwikkeling van het land-
schap, waarbinnen de woonvel-
den zijn overgebleven.

Het is nog niet mogelijk om een 
gedetailleerd stedenbouwkundig 
plan te presenteren. Dus u krijgt 
nog geen informatie over een ver-
kavelingsplan, een woningbouw-
programma, en ook nog geen 

bouwhoogtes of informatie over 
parkeervoorzieningen. 

25 en 27 maart 2021
Graag informeren wij u over de 
stand van zaken rondom Twello 
+250 tijdens een tweetal digitale 

inloopsessies: 
 25 maart van 19.00 tot 21.00 uur; 
 27 maart van 10.00 tot 12.00 uur.

De digitale inloopsessies staan van-
af 25 maart op voorst.nl , u bent van 
harte welkom!  ■

Uitnodiging voor vaccinatie
Bescherm jezelf en anderen met een vaccinatie

Jongeren in de gemeente Voorst 
die dit jaar 14 jaar oud zijn of 
worden, krijgen in het voorjaar 
een uitnodiging thuisgestuurd 
om een vaccinatie tegen menin-
gokokken ACWY te halen. Ook 
de meisjes die dit jaar 13 jaar 
oud zijn of worden, krijgen dit 
voorjaar een uitnodiging: deze 
is voor een HPV-vaccinatie. En 
kinderen die dit jaar 9 jaar oud 
worden, krijgen in het najaar 
een uitnodiging voor de DTP/
BMR vaccinaties. De Gemeente-
lijke Gezondheidsdienst Noord- 
en Oost-Gelderland (GGD NOG) 
voert de vaccinaties uit. 

Herhalingsoproep
Meisjes uit verschillende geboor-
tejaren die nog geen vaccinatie 
tegen HPV gehad hebben, krijgen 
in het voorjaar een herhalings-
oproep om deze alsnog te halen. 

Vaccinatie gemist
Jongeren onder de 18 jaar die een 
vaccinatie gemist hebben en deze 
alsnog willen halen kunnen con-
tact opnemen met de GGD NOG. 
De contactgegevens staan onder-
aan dit artikel. 

Waar en wanneer
De vaccinaties zijn op vrijdag 
16 april in Sportcafé Jachtlust, 

Jachtlustplein 11 in Twello. Alle 
uitnodigingen gaan op afspraak. 
In de uitnodigingsbrief staat het 
tijdstip van de afspraak. In ver-
band met de Covid-maatregelen 
vraagt de GGD NOG niet van dit 
tijdstip af te wijken. 

Bescherming tegen be-
smettelijke infectieziektes
Een vaccinatie beschermt tegen 
ernstige en besmettelijke infec-
tieziektes. Met een vaccinatie be-
schermt u niet alleen uzelf maar 
ook anderen. Bijvoorbeeld ernstig 
zieken en baby’s die (nog) niet 
gevaccineerd zijn. 

Covid-vaccinaties
Kijk voor meer informatie over 
Covid en Covid-vaccinaties op 
ggdnog.nl

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer in-
formatie over vaccineren? Kijk op 
rijksvaccinatieprogramma.nl voor 
betrouwbare informatie over vac-
cineren en de afzonderlijke vacci-
naties. Of bel met Jeugdgezond-
heid (voor 4-18 jarigen) van de 
GGD NOG: 088 – 443 41 00 (elke 
werkdag 8.00 tot 12.00 uur). Kijk 
op verian.nl voor meer informa-
tie over vaccinaties voor kinderen 
van 0-4 jaar.   ■

Telefonisch spreekuur over het OV dagelijks bereikbaar

Bent u 55+ en heeft u vragen over 
reizen met het openbaar vervoer 
(OV)? Maak dan gebruik van het 
telefonisch spreekuur van Ervaar 
het OV en bel met de OV-ambas-
sadeurs: 038 – 303 70 10. De OV-
ambassadeurs geven antwoord op 
uw vragen over het gebruik van 
het OV. 

OV-ambassadeurs
De provincies Gelderland, Fle-
voland en Overijssel vinden het 
belangrijk dat iedereen met het 
openbaar vervoer veilig en ge-
makkelijk kan reizen. Daarom 
geven de OV-ambassadeurs, 

vrijwilligers en zelf ook op leef-
tijd, uitleg over reizen met trein 
en bus. De maandelijkse inloop-
spreekuren voor senioren zijn he-
laas voorlopig, in verband met de 
coronamaatregelen, geannuleerd. 
Mensen met vragen over het ge-
bruik van het OV kunnen nu wel 
terecht tijdens het telefonisch 
spreekuur. 

Telefonisch spreekuur
Wilt u weten hoe u een OV-chip-
kaart aanvraagt of hoe de 40% 
korting voor samen reizen werkt? 
Wilt u meer weten over de Coro-
namaatregelen in het OV of juist 

informatie over de verlenging 
van uw abonnement? Of bent u 
(onverwacht) noodgedwongen af-
hankelijk van het OV, maar weet u 
nog niet hoe werkt? Bel dan met 
een OV-ambassadeur via 038- 
30 37 010 tijdens het telefonisch 
spreekuur: 
	 maandag tot en met vrijdag: 

10.00 tot 12.00 uur
	dinsdag en donderdag: 13.30 

tot 15.00 uur
	maandag en woensdag: 18.30 

tot 20.00 uur

Meer informatie: ervaarhetov.nl/
ov-ambassadeur  ■

Gemeentebelasting betalen

In februari heeft u de WOZ-be-
schikking en het aanslagbiljet ge-
meentebelastingen ontvangen van 
Tribuut. Heeft u geen automatische 
incasso, dan heeft u tot en met 31 
maart 2021 om het bedrag over te 
maken aan Tribuut. Op 
www.tribuut.nl kunt u in uw per-
soonlijke MijnTribuut ook snel en 
gemakkelijk via iDEAL betalen of 
overstappen op automatische in-
casso. U geeft één keer een mach-
tiging af en de betaling gaat voort-
aan automatisch. Zo weet u zeker 
dat u altijd op tijd bent met beta-
len. Is uw belastingaanslag lager 
dan € 50 of hoger dan € 10.000? 
Deze bedragen betaalt u, eventueel 
automatisch, in één keer. Andere 
bedragen kunt u in maximaal tien 

termijnen betalen. 

Betaalt u niet op tijd?
Als u vooraf geen uitstel van be-
taling heeft gekregen, en u be-
taalt niet op tijd, dan krijgt u een 
aanmaning. Hieraan zijn kosten 
verbonden. Betaalt u ook hierna 
niet (volledig), dan ontvangt u een 
dwangbevel. Ook hieraan zijn extra 
kosten verbonden. Hoe hoger het 
te betalen bedrag, des te hoger de 
extra kosten zijn. Heeft u (tijdelij-
ke) financiële problemen? Bespreek 
dan uw situatie met Tribuut. Dit 
kan vervelende extra kosten (zoals 
rente) voorkomen. 

Kwijtschelding mogelijk?
Misschien kunt u in aanmerking 

komen voor kwijtschelding van de 
gemeentelijke belastingen als u een 
bijstandsuitkering of ander mini-
muminkomen, en weinig tot geen 
spaartegoeden heeft. In dat geval 
hoeft u een aantal belastingen niet 
te betalen. Twijfelt u of u in aan-
merking komt, en wilt u uw situatie 
bespreken? Neem gerust contact op 
met Tribuut. 

Tribuut belastingcentrum
Op www.tribuut.nl staat meer infor-
matie over betalen, kwijtschelding 
en bezwaar maken. Tribuut is van 
maandag tot en met donderdag van 
08.30 tot 17.00 uur, en op vrijdag 
van 08.30 tot 12.30 uur, telefonisch 
te bereiken via 055-580 22 22. Het 
mailadres is info@tribuut.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 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

N345 dicht tussen 29 maart en 30 april
groot onderhoud N345 tussen Sluinerweg en Voorst

Provincie Gelderland voert tussen 
29 maart en 30 april groot onder-
houd uit aan de N345 tussen de 
Sluinerweg (de Kar) en Voorst. De 
werkzaamheden bestaan uit on-
derhoud en maatregelen om de 
verkeersveiligheid te verbeteren. 
De provincie maakt van Gietelo 
een buurtschap en verlaagt daar de 
snelheid naar 50 km/u. De werk-
zaamheden worden in fasen uitge-
voerd. Doorgaand verkeer tussen 
Apeldoorn en Zutphen wordt tij-
dens de werkzaamheden omgeleid 
via de A1, N348 en N345. Fietsers 
worden lokaal omgeleid tijdens 
werkzaamheden aan het fietspad. 

Gietelo
Op 29 maart start de provincie 
met de werkzaamheden bij Giete-
lo. De provincie werkt dan aan de 

N345 tussen rotonde Zutphense-
weg (N345) / Hoofdweg (N789) en 
Voorst. De werkzaamheden tus-
sen rotonde N345 / Deventerweg 
en Voorst zijn op 1 april afgerond. 
De werkzaamheden van Gietelo en 
de weg richting de rotonde Zut-
phenseweg (N345) / Hoofdweg 
(N789) zijn op 30 april afgerond.
 
Sluinerweg (de Kar) – 
rotonde Zutphenseweg 
(N345) / Hoofdweg (N789)
 Tussen 6 en 16 april werkt pro-
vincie Gelderland aan de N345 tus-
sen de Sluinerweg en de rotonde 
Zutphenseweg (N345) / Hoofdweg 
(N789). Op 19 april start de pro-
vincie met het onderhoud aan de 
rotonde Zutphenseweg (N345) / 
Hoofdweg (N789). De werkzaam-
heden aan de rotonde duren tot 25 

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

april. Tijdens de werkzaamheden is 
de rotonde afgesloten voor door-
gaand verkeer. Verkeer vanuit Kla-
renbeek richting Apeldoorn volgt 
een tijdelijke weg naar de N345 en 
omgekeerd. Verkeer vanuit Apel-
doorn richting Zutphen en omge-
keerd gebruikt de omleidingsroute 
via de A1, N348 en N345. 

Plan uw reis
Provincie Gelderland werkt sa-

men met andere wegbeheerders 
aan een goed en veilig wegennet. 
Hiervoor zijn regelmatig onder-
houd en aanpassingen nodig. 
Deze werkzaamheden veroorza-
ken altijd hinder voor de weg-
gebruiker. Deze hinder probeert 
provincie Gelderland zoveel mo-
gelijk te beperken. Weggebrui-
kers helpen overlast en drukte te 
verminderen door hun reis goed 
te plannen, geen sluiproutes te 

gebruiken en de aanwijzingen op 
borden én van verkeersregelaars 
op te volgen. 

Meer informatie
Actuele informatie over deze 
werkzaamheden staat op gelder-
land.nl/N345-Sluinerweg-Zut-
phen. Op bereikbaargelderland.nl 
staat actuele informatie over af-
sluitingen en omleidingsroutes.  ■


