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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Openbare raadsvergaderingen in MFC Klarenbeek 
maandag 25 oktober en 8 november 2021: hoogtepunten in een politiek jaar 

Op 25 oktober en 8 november staan belangrijke onderwerpen op de agenda van de raad. De raadsleden 
bespreken dan de financiële en inhoudelijke stand van zaken in de gemeente Voorst. Dat gebeurt tijdens 
twee openbare raadsvergaderingen in Multifunctioneel Centrum Klarenbeek (MFC).

Algemene beschouwingen 
Op 25 oktober hebben alle fracties van de gemeenteraad hun algemene beschouwing over de stand van 
zaken in de gemeente Voorst gegeven. Wie wil weten of de fracties tevreden zijn en waar zij verbetering 
wensen, kan dat terugluisteren via https://voorst.raadsinformatie.nl in het raadsinformatiesysteem.  
Klik voor de audio-opnames van die bespreking op de datum 25 oktober 2021. Hier staan ook alle 
stukken die horen bij deze raadsvergadering. De QR-code leidt uw smartphone en tablet direct naar de 
vergaderstukken en het audio-verslag van 25 oktober. 

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

Bezoek gemeenteraden aan Klarenbeek
Op 14 oktober bezochten de raadsleden van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Voorst het dorp 
Klarenbeek. Klarenbeek ligt op het grondgebied van beide gemeentes. Het raadsbezoek vond plaats in 
de voormalige kerk Het Boshuis. Burgemeester Renske Helmer-Englebert ontving haar ambtgenoot Ton 
Heerts van Apeldoorn. De raadsleden Danny Huizer (Apeldoorn) en Edo Horstman (Voorst) presenteerden 
een gevarieerd programma. 

Eerst kwam het uiteenlopende vuurwerkbeleid van de beide gemeentes aan bod. Daarna vertelde Bart 
Brouwer trots het verhaal van de stichting Vrienden van het Kerkgebouw Klarenbeek.

Vervolgens belichtte Erik Neuteboom van Klarenbeeks Belang actuele onderwerpen en vroeg Tony 
Brugman tussendoor aandacht voor de verouderde AED’s in Klarenbeek. In vogelvlucht passeerden 
windmolens, afval, woningen voor ouderen en voor jongeren, vliegtuigen, een fietspad, de locatie Den-
nenlust en het verschil in inspraak tussen Apeldoorn en Voorst de revue. In een kort intermezzo vroeg 
Reinier Plante aandacht voor het Multifunctioneel Centrum Klarenbeek.

Anja Boonzaaijer maakte vervolgens duidelijk welke rol zij in Klarenbeek speelt als coördinator hulp-
vragen. Theo Dijkhof liet de aanwezigen met dronebeelden zien welke huizen aan het woningenbestand 
zijn toegevoegd en meldde welke woonruimte Klarenbeek de komende tijd rijker wordt. 

Maaike Arcos Aguilera liet de aanwezigen kennis maken met haar idee om in Klarenbeek een voorzie-
ning te realiseren, waar dementerende Klarenbekers ook in hun laatste levensfase in het eigen dorp 
kunnen blijven wonen. Huisarts Gijs Smit ondersteunde haar betrokken betoog. Cindy Joling deed een 
klemmend beroep op raadsleden en burgemeesters omdat haar fitnessbedrijf dakloos dreigt te worden.

Daarna kregen de aanwezige raadsleden het woord om te vertellen hoe zij het dorpsbezoek ervaarden. 
Het laatste woord was aan de beide burgemeesters. Als afsluiting was er daarna nog de gelegenheid voor 
de inwoners van Klarenbeek en de raadsleden om buiten nog enige tijd informeel met elkaar in gesprek 
te gaan. Volgens de aanwezigen was het een waardevol dorpsbezoek dat zeker voor herhaling vatbaar is. 

Het Boshuis heeft een opname gemaakt van het dorpsbezoek. Die opname is via  
https://voorst.raadsinformatie.nl  in het raadsinformatiesysteem terug te kijken en te 
luisteren, klik hiervoor op ‘dorpsbezoek Klarenbeek’ 14 oktober 2021. De QR-code 
leidt uw smartphone en tablet direct naar de opname. 

Fietsersbond zoekt oudere fietsers om 
Doortraproute te testen 

De Fietsersbond is op zoek naar 
oudere fietsers om een nieuwe 
Doortraproute in de gemeente 
Voorst te testen. Doortraproutes 
zijn fietsrondjes van 20 tot 25 ki-
lometer. Mooi, groen, over redelijk 
ruime paden, met weinig obsta-
kels en over relatief veilige wegen 
en kruispunten. Om te checken of 
fietsers de route als aantrekkelijk 
en veilig ervaren, vraagt de Fiet-
sersbond oudere fietsers om de 
route te fietsen en er hun mening 
over te geven. 

Van 2 tot en met 4 
november
Van 2 t/m 4 november kunt u de 
route fietsen om deze te testen. 
We nodigen u uit om met uw fa-
milie, vrienden of bijvoorbeeld 
uw fietsclub te fietsen. Dat is niet 

alleen gezelliger, maar hoe meer 
testers zich aanmelden, hoe beter 
de routes straks zijn!

Maak kans op een 
cadeaubon
Wilt u een route uitproberen? Na 
aanmelding via www.fietsersbond.
nl/testfietsen ontvangt u van de 
Fietsersbond informatie over de 
testdagen, een beschrijving van 
de route die u wilt testen en een 
link naar een vragenlijst waarop 
u uw mening over de route kunt 
geven. Onder de testfietsers ver-
loot de Fietsersbond per route een 
cadeaubon van 20 euro. 

Doortrappen 
De Fietsersbond maakt de Door-
traproutes in opdracht van de 
provincies Gelderland en Overijs-
sel als onderdeel van het lande-
lijke programma Doortrappen. Dit 
programma heeft de ambitie dat 
ouderen zo lang mogelijk veilig 
blijven fietsen. Dit jaar worden 9 
Doortraproutes ontwikkeld: in de 
gemeenten Apeldoorn, Lochem, 
Oldenzaal, Raalte, Renkum, Rhe-
den, Rijssen-Holten, Voorst en 
Zevenaar. De routes zijn in eerste 
instantie bedoeld voor senioren, 
maar ze zijn ook geschikt voor an-
dere geïnteresseerde fietsers.  ■

Verduurzaam uw bedrijf met energiebesparing

Wilt u uw bedrijf ook verduur-
zamen, maar weet u niet waar u 
moet beginnen? Maak dan gebruik 
van het project ‘Energiebesparen 
bij bedrijven’. Met dit project van 
de Gemeente Voorst, in samen-
werking met de Werkgevers Kring 
Voorst (WKV) en de provincie Gel-
derland, worden energiescans 
met 50% korting aangeboden aan 
bedrijven in de Gemeente Voorst.

Het uitgangspunt van ‘Ener-
giebesparen bij bedrijven’ is 
dat bedrijven, op basis van een 
pragmatische energiescan door 
de energieadviseur, begeleiding 
krijgen bij het uitvoeren van aan-
trekkelijke energiebesparende 
maatregelen. 

Informatiebijeenkomst 4 
november 2021
Op 4 november 2021 organiseert 
de WKV om 17.00 uur bij Restau-
rant Korderijnk in Twello een bij-
eenkomst voor geïnteresseerde on-
dernemers als aftrap van het project 
‘Energiebesparen bij bedrijven’. 
Tijdens deze bijeenkomst vertellen 
onder andere wethouder Wim Vrij-
hoef en Maurice Beijk (Rentmeester 
2050) meer over het belang en de 
voordelen van het verduurzamen 
door bedrijven. Ondernemers krij-
gen meer informatie over het pro-
ject en kunnen vragen stellen. Via 
werkgeverskringvoorst.nl/energiescan 
kunnen geïnteresseerden zich aan-
melden voor de bijeenkomst en/of 
de energiescan.  ■

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl, onder Beleid & 
regelgeving en ga naar de pagi-
na Bekendmakingen. Daar vindt 
u een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u het niet eens met het besluit? 
In de tekst van de bekendma-
king/publicatie staat of het mo-
gelijk is om een inspraakreactie, 
zienswijze, bezwaarschrift of 
beroepschrift in te dienen. En zo 
ja, tijdens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekendma-
king/publicatie niet op overheid.nl 
staan? Neem dan gerust contact op 
met de gemeente Voorst: 0571-27 
99 11. Wij helpen u graag.

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële bekendmakingen van de 
gemeente Voorst inzien? Dat is 
mogelijk op overheid.nl

LET OP: door een landelijke storing 
in de app 'Over uw buurt' komen 

niet alle berichten via deze app 
goed door. Daarom adviseren wij 
u om voorlopig geen gebruik te 
maken van de app 'Over uw buurt'.

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-
mailservice. Met enkele stappen 
schrijft u zich in. U ontvangt dan 
dagelijks per e-mail een overzicht 
van besluiten en andere berichten 
die onder meer gemeenten, pro-
vincies en waterschappen via over-
heid.nl publiceren. U stelt het type 
bericht in en van welke organisatie 
u deze berichten wilt ontvangen. 

Daarbij is het ook mogelijk een af-
stand ten opzichte van uw adres 
aan te geven. U krijgt dan bericht 
over de actuele locatiegebonden 
bekendmakingen/publicaties bin-
nen de door u aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Door de corona-uitbraak behan-
delen wij bouwplannen zoveel 
mogelijk digitaal. De agenda (met 
daarin de lijst met te behandelen 

bouwplannen) maken wij op 
voorst.nl bekend.

Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Door de corona-uit-
braak kunt u daar helaas tijdelijk 
niet bij aanwezig zijn. Een tele-
fonische toelichting geven mag 
natuurlijk wel.

Houd er als derde belang-
hebbende rekening mee dat 
een ingediend bouwplan al 
behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm vol-
ledig weer. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties die 
wij al op overheid.nl hebben geplaatst..

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 18 oktober 2021 tot en 
met vrijdag 22 oktober 2021.

Bekendmakingen

Week 43: 27-10-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Ardeweg 7 in Wilp Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend

13/10/21

Z-21-09470_2021-59240

Dorpsstraat 41 in Wilp Wijziging standplaatsvergunning Besluit genomen Z-21-08247_2021-57474

Hoofdweg 84 in Klarenbeek Clubtentoonstelling op 31 oktober 2021 Toestemming verleend BW-2021-0101

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Binnenweg-Rijksstraatweg in Wilp Woningbouw in 2 fasen Ontwerp NL.IMRO.0285.8117-OW00

Omgevingsvergunning

Bongerdskamp 11 in Voorst Plaatsen 80 zonnepanelen op grond Aanvraag ontvangen SXO-2021-0621

Broekstraat 31B in Klarenbeek Bouwen prieel Vergunning verleend SXO-2021-0507

Gravenstraat 14 in Voorst Verbreden ligboxenstal Ontwerpvergunning SXO-2021-0165

IJsbaanweg 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A en 7B in Twello Bouwen 7 nieuwbouwwoningen Vergunning verleend SXO-2021-0489

IJsbaanweg 7 in Twello Kappen 10 bomen (rectificatie i.v.m. aantal te kappen 
bomen)

Aanvraag ontvangen SXO-2021-0626

Kerkstraat 32 in Terwolde Kappen 3 beuken Aanvraag ontvangen SXO-2021-0622

Leemsteeg 2 in Wilp Aanpassen gevel en plaatsen 3 dakramen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0629

Molenallee hoek Hombrakensepad in Wilp Renoveren bovenbouw en installatie rioolgemaal Vergunning verleend SXO-2021-0530

Zeedijk 23 in Nijbroek Bouwen woning met 2 bijgebouwen Vergunning verleend SXO-2021-0541

Sloopmelding

Deventerweg 38 in Voorst Gedeeltelijk verwijderen asbest dakbeschot Melding ontvangen SXO-2021-0632

Karel Doormanstraat 26 in Twello Verwijderen asbest buizen Melding ontvangen SXO-2021-0623

Oyseweg 4 in Wilp Afvoeren asbest golfplaten Melding ontvangen SXO-2021-0627

Polveensweg 19A en 19B in Klarenbeek Verwijderen asbest en slopen dubbel woonhuis met 
schuur

Melding ontvangen SXO-2021-0620

Schaepmanstraat 44 in Twello Verwijderen asbest dakbedekking afdak Melding ontvangen SXO-2021-0624

Smittenbergstraat 8 in Wilp Slopen schuur met asbest dakbedekking Melding ontvangen SXO-2021-0628

Zoutmanstraat 9 in Twello Verwijderen asbesthoudende toepassingen Melding ontvangen SXO-2021-0617

Wet geluidhinder

Diverse locaties in Klarenbeek, Terwolde, Teuge 
en Wilp

Geluidsanerings-programma project 1 Ontwerp Z-21-10527_2021-58134

Diverse locaties in Steenenkamer en Twello Geluidsanerings-programma project 2 Ontwerp Z-21-10575_2021-58207

Rijksstraatweg in Wilp Hogere grenswaarde Ontwerp Z-21-10496_2021-57707

Uitnodiging HPV-vaccinatie voor meisjes op 16 november

Meisjes uit verschillende geboor-
tejaren ontvangen binnenkort een 
uitnodiging voor een HPV-vacci-
natie. Dit kan ook een herhalings-
uitnodiging voor deze vaccinatie 
zijn. Daarnaast worden er in ver-
schillende tijdsblokken inhaal-
vaccinaties gegeven: DTP-BMR, 
MEN-ACWY en andere reguliere 
RVP-vaccinaties. Jongeren die nog 
geen 18 jaar oud zijn en een vac-

cinatie gemist hebben of alsnog 
een vaccinatie willen halen kun-
nen contact opnemen met de GGD: 
ggdnog.nl/over-de-ggd/contact

Sportcafé Jachtlust op 16 
november
De vaccinatie HPV wordt gegeven 
op 16 november 2021 van 12.30 
uur tot 17.00 uur in Sportcafé 
Jachtlust aan het Jachtlustplein in 

Twello. GGD Noord- en Oost-Gel-
derland voert de vaccinaties uit.

Bescherming tegen ern-
stige en besmettelijke 
infectieziektes
Een vaccinatie beschermt tegen 
ernstige en besmettelijke infec-
tieziektes. Veel van deze ziektes 
kennen we nu bijna niet meer. 
Met een vaccinatie beschermt u 

niet alleen uzelf, maar ook ande-
ren. Bijvoorbeeld ernstig zieken 
en baby’s die (nog) niet gevac-
cineerd kunnen worden. Zo zor-
gen we er samen voor dat infec-
tieziekten geen kans krijgen in 
Nederland. 

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer 
informatie over vaccineren? 

Op rijksvaccinatieprogramma.
nl staat betrouwbare informatie 
over vaccineren en de afzon-
derlijke vaccinaties. Of kijk op 
ggdnog.nl/kind-en-opvoeden/
vaccinaties van de GGD. Heeft u 
vragen over vaccinaties voor kin-
deren van 0-4 jaar? Kijk dan op: 
verian.nl/clienten-en-verwanten/
ik-heb-zorg-nodig/jeugdge-
zondheidszorg/vaccinaties/ ■
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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

Inloopavond en digitaal spreekuur woningbouwlocatie in Wilp

In Wilp worden de gronden tussen 
de Binnenweg en de Rijksstraat-
weg herontwikkeld. Het gaat om 
een plan voor de ontwikkeling van 
43 woningen 
(www.erveweltevreden.nl) én de 
herontwikkeling van een molen-
stomp. Daarvoor is een aanpas-
sing van het bestemmingsplan 
nodig. In het bestemmingsplan 
staan de regels voor het gebruik 
van de grond en de gebouwen die 
daarop komen te staan. Vanaf 28 
oktober ligt het ‘Ontwerpbestem-
mingsplan Woningbouw Binnen-
weg-Rijksstraatweg Wilp’ ter in-
zage. Op ruimtelijkeplannen.nl 
kunt u het ontwerpbestemmings-
plan en het ontwerpbeeldkwali-
teitsplan bekijken. Op maandag-
avond 8 november organiseren de 
gemeente en de projectontwikke-
laar een inloopavond in Dorpshuis 
De Pompe in Wilp. Daarnaast is 
er ook de mogelijkheid voor een 
digitaal spreekuur. 

Plan ter inzage
Vanaf 28 oktober 2021 ligt het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Ont-
werpbestemmingsplan Woning-
bouw Binnenweg-Rijksstraatweg, 
Wilp’ ter inzage. Ook andere 
stukken die hiermee verband 
houden liggen ter inzage. Het 
gaat om het ontwerpbeeldkwa-
liteitsplan, het ontwerpbesluit 
hogere waarden Wet geluidhin-
der, het ontwerpbesluit geen ex-
ploitatieplan vast te stellen en het 
besluit vormvrije m.e.r. (milieu 
effect rapport)-beoordeling. Het 
ontwerpbestemmingsplan en het 
ontwerpbeeldkwaliteitsplan zijn 
op ruimtelijkeplannen.nl te be-
kijken. Als u dat wilt, mailen wij 

u de verschillende (ontwerp)be-
sluiten. Neem hiervoor contact op 
met de gemeente Voorst, Marike 
Jansman-Weghorst: 0571-27 98 
56. Dit nummer kunt u ook bellen 
voor het maken van een afspraak 
om de verschillende stukken in 
het gemeentehuis te bekijken 
of om vragen te stellen over de 
plannen.

Inloopavond
Op maandag 8 november 2021 
organiseert de gemeente Voorst 
samen met de projectontwikke-
laar van 19.00 uur tot 20.30 uur 
een inloopavond in Dorpshuis De 
Pompe, Dorpsstraat 41 in Wilp. 
Medewerkers van de gemeente 
en de projectontwikkelaar geven 
een toelichting op de plannen en 
er is de mogelijkheid om vragen 
te stellen over de plannen en/
of de procedure. Ook bieden wij 
de mogelijkheid voor een digi-
taal spreekuur. Op verzoek is het 
mogelijk om gelijktijdig (video) 
te bellen met Marike Jansman-
Weghorst en de projectontwikke-
laar. Zij geven dan toelichting op 
de plannen en beantwoorden uw 
vragen. Heeft u interesse voor het 
(video) spreekuur via MS Teams? 
Neem dan contact op met de ge-
meente Voorst, Marike Jansman-
Weghorst en maak een afspraak. 

Stappen in het proces
Bij de voorbereiding van het be-
stemmingsplan, afgelopen jaar, 

heeft projectontwikkelaar Nik-
kels de direct omwonenden op 
de hoogte gebracht van de eerste 
plannen en hen de mogelijkheid 
gegeven om hierop te reageren. 
De reacties hebben tot enkele 
aanpassingen geleid. Onder-
tussen zijn ook de kaders voor 
de beoogde beeldkwaliteit (het 
beeldkwaliteitsplan) uitgewerkt; 
hierin ziet u hoe de woningen en 
de buitenruimte er straks uit ko-
men te zien. Voor het uiteinde-
lijke plan is een ontwerpbestem-
mingsplan opgesteld. 

Het ontwerpbestemmingsplan en 
de bijbehorende stukken liggen 6 
weken ter inzage van 28 oktober 
2021 tot 8 december 2021. Ie-
dereen kan tijdens de inzageter-
mijn op de plannen reageren door 
een zienswijze in te dienen. De 
gemeenteraad stelt het bestem-
mingsplan (eventueel in gewijzig-
de vorm) na de zienswijzenter-
mijn vast. Naar verwachting vindt 
dat in januari 2021 plaats. Na de 
beslissing van de gemeenteraad 
over de vaststelling van het be-
stemmingsplan en de bijbehoren-
de stukken is er binnen 6 weken 
beroep mogelijk bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Als er een beroep wordt 
ingediend doet de Raad van State 
hier uitspraak over. Afhankelijk 
van de uitspraak van de Raad van 
State, start daarna naar verwach-
ting begin 2022 de bouw.   ■

Hulp bij corona Check toegangsbewijs 

Vanaf 25 september is er een toe-
gangsbewijs nodig voor alle ho-
reca en evenementen. Dit is een 
maatregel van de overheid om 
verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen. De CoronaCheck-
app en de papieren Corona-Check 
zijn geldige toegangsbewijzen. Om 
toegang te krijgen tot bijvoorbeeld 
het theater, een sportwedstrijd of 
een restaurant laat u eerst één van 
deze twee toegangsbewijzen en uw 
paspoort, rijbewijs of ID-kaart zien.

Voor de CoronaCheck-app heeft 
u een DigiD en een smartpho-
ne nodig. Heeft u geen DigiD en 
smartphone? Gebruik dan de Co-
ronaCheck, dit is het coronatoe-
gangsbewijs op papier.

Coronatoegangsbewijs 
aanvragen
In de CoronaCheck-app (te down-
loaden op uw mobiele telefoon) 
kunt u een coronatoegangsbewijs 
toevoegen. Het is ook mogelijk 
om via coronacheck.nl/nl/print/ 
een toegangsbewijs op papier aan 
te vragen. Heeft u geen DigiD of 
printer, bel dan met het landelijke 
corona-informatienummer: 0800 

1351.  Zij vragen om uw BSN-num-
mer en postcode en sturen het pa-
pieren coronatoegangsbewijs bin-
nen 10 werkdagen naar u toe.

Hulp bij het gebruik van 
de CoronaCheck
Weet u niet hoe DigiD werkt of wilt 
u graag hulp bij het installeren van 
de CoronaCheck op uw mobiele te-
lefoon? De medewerkers van Mens 
en Welzijn Voorst en de bibliotheek 
helpen u graag hierbij. 

Hulp bij het installeren van de Co-
ronaCheck op uw mobiele telefoon:
	Mens en Welzijn, locatie Klein 

Twello, Maarten Tromplaan 2, op 
donderdag van 13.30 tot 14.30 
uur

	Bibliotheek Twello, Marktplein 
11, op dinsdag van 14.00 tot 
15.00 uur.

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

en Welzijn, locatie Klein Twel-
lo, Maarten Tromplaan 2, op 
maandag van 13.00 tot 15.00 
uur. Maak hiervoor een af-
spraak bij Corine: 06-40283069, 
c.vanderknaap@mensenwelzijn.
nl 

	Bibliotheek Twello IDO, Markt-
plein 11, op dinsdag van 14.00 
tot 16.00 uur.

De medewerkers van Mens en Wel-
zijn Voorst en de Bibliotheek Brum-
men/Voorst helpen u persoonlijk 
en gaan vertrouwelijk met uw ge-
gevens om. ■
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Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX  TWELLO 
0571-27 99 11
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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

Drinkwaterreserveringsgebied in Voorster 
en Wilpse Klei
De komende jaren is er meer drinkwater nodig, daarom wijst de pro-
vincie Gelderland 11 nieuwe drinkwaterreserveringsgebieden aan. Eén 
van deze 11 gebieden betreft de Voorster en Wilpse Klei. 

Grondwaterkwaliteit beschermen
In de drinkwaterreserveringsgebieden wordt nu nog geen drinkwater 
gewonnen, maar later misschien wel. Om het grondwater schoon te 
houden, wordt de grondwaterkwaliteit in deze gebieden nu al extra 
beschermd. De gebieden en de regels staan in een actualisatieplan 
van de Omgevingsverordening Gelderland. Dit actualisatieplan ligt 
nu ter visie. Iedereen kan hierop reageren door het indienen van een 
zienswijze. Meer weten? Kijk op: www.gelderland.nl/drinkwater

Aanmelden digitale informatieavond
De provincie organiseert ook digitale informatieavonden via MS-Teams. 
Voor de gemeente Voorst is de informatie avond op: donderdag 11 novem-
ber van 19.00 tot 20.30 uur. U kunt zich via www.gelderland.nl/drinkwater 
tot en met zondag 7 november aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een 
ontvangstbevestiging met daarin een link naar de bijeenkomst. 


