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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Reces
Leden van de gemeenteraad zijn normaal gesproken 24 uur per dag raadslid. 
Net als de burgemeester en de wethouders ook 24 uur per dag in functie zijn. 
Raadsleden kennen ook rustige periodes. Die vallen rond de schoolvakan-
ties. In die weken hoeven raadsleden in principe niet aanwezig te zijn voor 
informatieve beeldvormende bijeenkomsten, ronde-tafelgesprekken of een 
raadsvergadering. 
Eén van die rustige periodes is met de zomervakantie nu aangebroken. De 
agenda van de gemeenteraad is tot 28 augustus leeg. In deze raadsinformatie 
leest u nu iets anders dan de dagelijkse gang van zaken. Tijd voor achter-
grondinformatie over de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers in 
de gemeente Voorst.

Het hoofd van de gemeente
De 19 raadsleden van Voorst zijn samen het hoogste orgaan van onze gemeen-
te. De inwoners van Voorst kiezen elke vier jaar de leden van de gemeenteraad. 
Raadsleden moeten in de gemeente wonen. Een van de taken van de gemeen-
teraad is om de inwoners van Voorst te vertegenwoordigen. De gemeenteraad 
heeft de taak om kaders vast te stellen voor alles wat de gemeente doet en te 
controleren of alles volgens die kaders gebeurt.  

Andere organen
Naast de gemeenteraad heeft Voorst een college van een burgemeester en 
wethouders. Het college zorgt voor de dagelijkse gang van zaken. Daar hebben 
burgemeester en wethouders een heel ambtelijk apparaat voor. 
De gemeenteraad benoemt de wethouders van Voorst. De burgemeester wordt 
benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties ('de Kroon'). Ieder van die gemeentelijke organen heeft een eigen 
rol. 

Vertrouwen
Het college van burgemeester en wethouders heeft het vertrouwen van de 
gemeenteraad nodig om te kunnen werken. De meerderheid van de raad stelt 
de wethouders aan. Dat is de basis voor dat vertrouwen. 

Verantwoordelijkheden
De gemeenteraad heeft drie belangrijke opdrachten. Een van die opdrachten 
is het vertegenwoordigen van de inwoners van de gemeente. In die rol bepaalt 
de gemeenteraad  wat de kaders zijn, waarbinnen de burgemeester en de 
wethouders moeten handelen. Daarnaast controleert de gemeenteraad ook 
de burgemeester en wethouders.

Kaders
De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Dat gebeurt met 
beleidsnota’s en in verordeningen. Het gaat dan om onderwerpen die veel be-

woners aangaan zoals wonen, werken, wegen en fietspaden en sociale zaken. Met de 
programmabegroting stelt de gemeenteraad vast hoeveel geld waaraan wordt besteed. 
Het is de gemeenteraad die plaatselijke wetten vaststelt. In de Algemene Plaatselijke 
verordening staan verboden en vergunningen. Op een overtreding van die gedrags-
regels staat straf. De door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingplannen maken 
duidelijk wat waar mogelijk of onmogelijk is.

Controle
De gemeenteraad heeft tot taak om te controleren of de dagelijkse gang van zaken 
binnen de kaders gebeurt. Om dat te controleren kunnen raadsleden vragen stellen. 
De burgemeester en de wethouders horen die vragen op tijd te beantwoorden. De ge-
meenteraad kan zelfs een eigen raadsonderzoek instellen. De raad krijgt ook adviezen 
van de onafhankelijke rekenkamer. Die bekijkt regelmatig of dingen die de gemeente 
doet doelmatig, doeltreffend en rechtmatig zijn

Gemeenschappelijke Regelingen
De gemeente Voorst werkt op verschillende terreinen samen met andere overheden, 
bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen. Die samenwerkingen noemen 
we een ‘Gemeenschappelijke Regeling’. Soms wordt een gemeente verplicht om deel 
te nemen aan een  gemeenschappelijke regeling. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Daarnaast kiest de gemeente Voorst ook 
zelf voor samenwerkingen, bijvoorbeeld met de Clean Tech Regio. Samen met andere 
gemeentes werken we aan een duurzaam gezonde leef- en werkomgeving. Deze sa-
menwerking heet Regio Stedendriehoek.

Toezicht
De gemeente Voorst ligt in de provincie Gelderland. De provincie staat als bestuurslaag 
tussen 'Den Haag' en de gemeenten in. Zij doet het werk waarvoor het Rijk te groot is 
en de gemeente te klein. Daarnaast controleert de provincie of de gemeenten goed met 
hun geld omgaan. En zo zijn de bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden verdeeld 
in het Huis van Thorbecke.

Na het reces
Na de zomervakantie start de gemeenteraad weer met ronde-tafelge-
sprekken en een raadsvergadering. U vindt alles in de raadskalender: 
https://voorst.raadsinformatie.nl/ 
U kunt de QR code met uw tablet of smartphone scannen om direct 
bij de raadskalender te komen.

De eerstvolgende bijeenkomsten van de gemeenteraad van Voorst staan hieronder 
vermeld:
• maandag 6 september vanaf 19.30 uur ronde-tafelgesprekken
• woensdag 8 september vanaf 19.30 uur eventuele uitloop van 6 september 
• maandag 20 september vanaf 19:30 uur raadsvergadering
• dinsdag 21 september vanaf 19.30 uur  eventuele uitloop van 20 september

Keurmerk Sociaal Ondernemen voor Batenburg Installatietechniek

Dinsdag 20 juli 2021 heeft wet-
houder Wim Vrijhoef van de ge-
meente Voorst het PSO 2 Cer-
tificaat uitgereikt aan André 

Roetert Steenbruggen, technisch 
directeur bij Batenburg Instal-
latietechniek in Twello. Met het 
PSO certificaat is Batenburg In-

stallatietechniek herkenbaar voor 
(toekomstige ) klanten, stakehol-
ders en opdrachtgevers als soci-
ale onderneming. Het certificaat 
vergroot de kans op gunningen 
vanuit de overheid. Hierdoor 
ontstaan er meer mogelijkhe-
den voor werk voor inwoners 
met een kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt.  

Ondersteuning van 
WerkgeversServicepunt 
FactorWerk
Vanuit het stimuleringsprogram-
ma ‘sociaal ondernemerschap’ 
ondersteunde WerkgeversSer-

vicepunt FactorWerk Batenburg 
Installatietechniek in het proces 
naar het verkrijgen van het PSO 
Certificaat. Batenburg Installatie-
techniek ontving, voor de voorbe-
reiding op de audit voor het PSO 
certificaat, een voucher ter waar-
de van € 2500 van de account-
manager werkgeversdiensten van 
de gemeente Voorst, Linda Ham-
stra, en de coördinator Social Re-
turn bij de Provincie Gelderland, 
Froukje Poelmann-Witteveen.  

Landelijk keurmerk voor 
inclusief werkgever
PSO staat voor Prestatieladder 

Socialer Ondernemen. Dit lande-
lijke keurmerk geeft aan dat een 
organisatie een sociale werkge-
ver is die meer dan gemiddeld 
bijdraagt aan de werkgelegen-
heid van mensen met een kwets-
bare arbeidsmarktpositie. Het 
bedrijf moet aan kwalitatieve 
eisen voldoen met betrekking 
tot passend werk, integratie, 
functioneren, ontwikkeling en 
begeleiding. Met een PSO Keur-
merk voldoen bedrijven ook 
deels aan de Social Return ver-
plichting die overheidsinstanties 
bij aanbestedingen stimuleren of 
verplichten.  ■



voorstwijzervoorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm volledig weer op 
overheid.nl. 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 26 juli 2021 tot en met 
vrijdag 30 juli 2021.

Bekendmakingen

Week 31: 04-08-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Alcoholwet

Marktplein 32 in Twello Alcoholwetvergunning Vergunning verleend Z-21-06965_2021-45098

Algemene plaatselijke verordening

Diverse locaties in de gemeente Voorst Plaatsen driehoeksreclameborden van 27 augustus 2021 t/m 
9 september 2021 voor KWF

Melding ontvangen BW-2021-0058

Gedeelte Parkelerweg in Twello Buurtfeest Melding ontvangen BW-2021-0062

Sleedoorn in Wilp, evenemententerrein Wilps volksfeest Melding ontvangen BW-2021-0057

Verlengde Lindelaan nabij nr. 53 in Twello Ontheffing geluid in de nacht door verwijderen asbesthoudend 
bitumen betonblok langs spoor

Toestemming verleend BW-2021-0059

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 
gemeente Voorst 2021

Vastgesteld Z-21-06987_2021-37128

Gemeente Voorst Wijzigingsbesluit tweede wijziging Legesverordening Voorst 
2021, onderdeel Tarieventabel

Vastgesteld Z-21-06024_2021-42469

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Mr. van Marlestraat 15 in Steenenkamer Agrarische bestemming wijzigen in woonbestemming Ontwerp NL.IMRO.0285.9107-OW00

Polveensweg 19A/19B in Klarenbeek Herontwikkelen perceel Ontwerp NL.IMRO.0285.20306-OW00 

Omgevingsvergunning

Barteldplein 10 in Twello Plaatsen buitenlift en verplaatsen buiten trapopgang Aanvraag ontvangen SXO-2021-0479

Bekendijk 28 in Terwolde Aanleggen paardrijbak Vergunning verleend SXO-2021-0422

Buddezand tegen over nr. 25 in Wilp Bouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0411

de Zanden 107 in Teuge Bouwen hangar Vergunning verleend SXO-2021-0256

Enkweg 53A in Voorst Wijzigen bestemming Aanvraag ontvangen SXO-2021-0487

IJsbaanweg 7 in Twello Bouwen 7 nieuwbouwwoningen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0489

Lange Klarenbeekseweg 33 in Voorst Vernieuwen schuur Vergunning verleend SXO-2021-0369

Leigraaf kavel 3 in Twello Bouwen vrijstaande woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0481

Lochemsestraat 5B in Terwolde Realiseren zwembad Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0410

Middendijk 10A in Nijbroek Uitbreiden werktuigenberging Vergunning verleend SXO-2021-0231

Middendijk 54 in Nijbroek Bouwen schuur Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0415

Oudhuizerstraat 41A in Klarenbeek Aanleggen nieuwe uitrit Aanvraag ontvangen SXO-2021-0488

Parkelerweg 18 in Twello Verbouwen woning Vergunning verleend SXO-2021-0379

Piet Heinstraat 31 in Twello Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen SXO-2021-0484

Rijksstraatweg 163 in Twello Bouwen veranda, vernieuwen schutting en vervangen schuur Vergunning verleend SXO-2020-0645

Rijksstraatweg 186 in Teuge Uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2021-0420

Rijksstraatweg 41A in Wilp Plaatsen winkelunit Vergunning verleend SXO-2021-0312

Schoolstraat 9 in Voorst Verbouwen en uitbreiden woning Vergunning verleend SXO-2021-0405

Terwoldseweg 12 in Twello Aanleggen zwembad Vergunning verleend SXO-2021-0397

Tussen Clabanusweg 24 en Lange Klaren-
beekseweg 42 in Klarenbeek

Aanleggen natuurvriendelijke oevers en retentiegebieden 
langs deel Voorsterbeek

Vergunning verleend SXO-2021-0325

Twelloseweg 24 in Terwolde Verbouwen woonboerderij Aanvraag ontvangen SXO-2021-0485

Voordersteeg 39 in Wilp Bouwen berging en kapschuur Vergunning geweigerd SXO-2021-0357

Wijkseweg 7 in Terwolde Realiseren verkooppunt vloeibare motorbrandstoffen Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0358

Wijkseweg 7 in Terwolde Verbouwen hal Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0372

Wijkseweg 7 in Terwolde Bouwen loods met opslagunits Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0375

Overig

Nabij Kneuterstraat 30 in Wilp (Recre-
atiegebied Bussloo)

Ground Zero van 28 augustus 2021 20.00 uur tot 29 augustus 
2021 7.00 uur

Besluit genomen Z-21-07289_2021-44168

Sloopmelding

Aerdenbroek 7 in Wilp Verwijderen asbest en het slopen van 4 schuren Melding ontvangen SXO-2021-0477

Hoofdweg 32 in Klarenbeek Verwijderen dakplaten van een schuur Melding ontvangen SXO-2021-0476

Kortenaerstraat 20 in Twello Verwijderen asbest uit de woning Melding ontvangen SXO-2021-0475

Parmentierstraat 21 in Teuge Verwijderen asbest dakplaten Melding ontvangen SXO-2021-0480
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk 
dan op overheid.nl, onder Be-
leid & regelgeving en ga naar de 
pagina Bekendmakingen. Daar 
vindt u een zoekfunctie. 

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

Ziet u de elektronische bekend-
making/publicatie niet op over-
heid.nl staan? Neem dan gerust 
contact op met de gemeente 
Voorst: 0571-27 99 11. Wij hel-
pen 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 dage-
lijks per e-mail een overzicht van 
besluiten 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 wij bekend op www.voorst.nl.

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 belangheb-
bende voor de goede orde ook 
rekening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn in 
een welstandsvergadering.

Tijdelijke verkeersmaatregel

Parkelerweg, vanaf Kruisakkerweg tot 
Kruisdwarsweg in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op zaterdag 11 september 2021 
vanaf 13.00 uur tot 24.00 uur

Besluit genomen BW-2021-0062

Rondom Recreatiegebied Bussloo:
-	 Enkweg
-	 Grotenhuisweg
-	 H.W. Iordensweg, tussen Zwarte Kolk-

straat en Enkweg
-	 Kneuterstraat
-	 Knibbelallee
-	 Molenallee, tussen Grotenhuisweg en 

Knibbelallee
-	 Sluinerweg, tussen Ardeweg en Zwarte 

Kolkstraat (uitgezonderd bussen, taxi’s 
en kiss-and-ride)

-	 Soerhuislaan
-	 Steilerweg
-	 Stronkseweg
-	 Withagenweg, tussen hoofdingang 

Bussloo en Sluinerweg
-	 Zutphenboerlaan

Afsluiten voor alle verkeer, uitgezonderd o.a. crew, artiesten 
en diensten (calamiteitenroute) op zaterdag 28 augustus 2021 
van 19.00 uur tot zondag 29 augustus 2021 8.00 uur

Besluit genomen Z-21-07289_2021-44168

Kerkplein in Bussloo Afsluiten voor alle verkeer op zaterdag 28 augustus 2021 van 
19.00 uur tot zondag 29 augustus 2021 8.00 uur

Besluit genomen Z-21-07289_2021-44168

Rondom Recreatiegebied Bussloo:
Sluinerweg, van Ardeweg naar Zwarte 
Kolkstraat

Eenrichtingsverkeer op zaterdag 28 augustus 2021 van 19.00 
uur tot zondag 29 augustus 2021 8.00 uur

Besluit genomen Z-21-07289_2021-44168

Rondom Recreatiegebied Bussloo:
Sluinerweg (80/50/15)

Verkeersremmende maatregelen op zaterdag 28 augustus 
2021 van 19.00 uur tot zondag 29 augustus 2021 8.00 uur

Besluit genomen Z-21-07289_2021-44168

Gemeente Voorst geeft beschermde status aan Molukse graven

Het college van B&W van de ge-
meente Voorst heeft besloten om 
een kleine 80 Molukse graven een 
beschermde status te geven. De 
graven liggen (grotendeels) op de 
gemeentelijke begraafplaats in 
Terwolde. Het gaat om de graven 
van de 1e generatie Molukkers, 
waaronder de voormalige KNIL-
militairen, en de graven van hun 
kinderen die zijn overleden in de 
periode tot 1973. De graven zijn 
toegevoegd aan de gemeentelijke 
lijst van graven die van (cultuur)
historische betekenis zijn. 

70 jaar geleden kwamen de eer-
ste Molukkers naar Nederland. Ze 
hadden in dienst van het Konink-
lijk Nederlandsch-Indisch Leger 

(KNIL) gevochten aan Nederland-
se zijde tijdens de Indonesische 
Onafhankelijkheidsoorlog (1945-
1949). Omdat de Molukse KNIL-
soldaten en hun families daar 
niet langer veilig waren zag de 
Nederlandse regering geen an-
dere optie dan hen tijdelijk naar 
Nederland te brengen. Zij werden 
gehuisvest in 75 kampen, ver-
spreid over het hele land. De om-
standigheden in de Nederlandse 
kampen waren zwaar en de ver-
wachting dat hun verblijf tijdelijk 
was, kwam niet uit. De Molukse 
bevolking voelde zich in de steek 
gelaten door de overheid. Er was 
veel leed, onbegrip en woede. 
Deze littekens zijn tot op de dag 
van vandaag nog voelbaar in de 

Molukse gemeenschap.

Molukse gemeenschap in 
de gemeente Voorst
Ongeveer 400 personen, be-
staande uit KNIL-militairen met 
hun gezinnen (en enkele verzor-
gers), verbleven vanaf 1951 in 
het toenmalige ‘Kamp Teuge’. De 
contacten met de inwoners van 
Teuge waren vanaf hun komst 
warm. Ook toen de Molukkers 
vanaf begin jaren ’70 verhuisden 
naar met name Twello, werden zij 
door de Voorster gemeenschap 
omarmd.

Uitkomst van gezamenlijk 
overleg
Dit voorjaar ondertekenden 

ruim 100 burgemeesters van 
gemeenten met een Molukse ge-
meenschap – waaronder ook de 
burgemeester van de gemeente 
Voorst – een brief gericht aan het 
nieuwe kabinet. Hierin riepen zij 
op om het leed van Molukkers 
te erkennen. De burgemees-
ters wezen erop dat het geen 
vluchtelingen, asielzoekers of 
migranten betrof, maar loyale 
militairen die in het Nederland-
se leger hadden gediend. Zowel 
deze brief als het feit dat de 
Molukkers 70 jaar in onze ge-
meente zijn, waren redenen om 
de lokale Molukse gemeenschap 
te benaderen. In een overleg in 
mei is met een vertegenwoordi-
ging van de lokale Molukse ge-

meenschap gesproken over de 
brief en het vormgeven van de 
lokale herdenking. Het bescher-
men van de graven is hiervan de 
uitkomst. 

Betekenis van de 
beschermde status
Het vastleggen van de be-
schermde status betekent dat 
de gemeente graf en grafsteen 
van de Molukse graven niet gaat 
ruimen, tenzij de gemeenteraad 
een besluit hiertoe neemt. De 
nabestaanden c.q. rechtheb-
benden van de graven blijven 
verantwoordelijk voor het on-
derhoud. Zij zijn inmiddels per-
soonlijk op de hoogte gesteld 
van het collegebesluit.  ■

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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■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■ 0571 - 27 99 11 / 14 0571 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl

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

Geen treinverkeer Apeldoorn – Deventer & 
Apeldoorn – Zutphen van 21 t/m 29 augustus 
2021

Van zaterdag 21 augustus t/m 
zondag 29 augustus vinden er 
werkzaamheden plaats ten oos-
ten van station Apeldoorn. De 
vernieuwing van de bovenlei-
ding, rails, de ballast, kabels en 
leidingen maken hier onderdeel 
van uit. Ook worden wissels ver-
wijderd. Behalve een robuuster 
spoor en daarmee een betrouw-
baarder dienstregeling, is ook 
het voordeel dat treinen beter 
kunnen doorrijden en kans op 
storingen kleiner is. Vanwege 
deze werkzaamheden rijden er 
geen treinen maar bussen. 

Aangepaste dienstrege-
ling en inzet bussen
Als gevolg van de werkzaam-
heden is er geen treinverkeer 
mogelijk.
NS:
 zet stop- en snelbussen in tus-

sen Apeldoorn en Deventer.
 zet snelbussen in tussen 

Amersfoort en Deventer (za-
terdag 28 en zondag 29 
augustus)

 zet een taxibusje in tus-
sen Apeldoorn en Apeldoorn 
Osseveld.

Arriva:
 zet bussen in tussen Zutphen 

en Apeldoorn
 Arriva zet belbussen in tussen 

station Klarenbeek en Apel-
doorn de Maten en Klarenbeek 
en Voorst-Empe.

Reisplanner
De werkzaamheden zijn van in-
vloed op uw treinreis en kun-
nen hinder opleveren. De NS 
adviseert daarom reizigers om 
gebruik te maken van de reis-
planner App. Check de reisplan-
ner App kort voor vertrek voor 
de meest actuele informatie en 
een reisadvies op maat. Reizigers 
worden vroegtijdig geïnformeerd 
(op stations, in de treinen, online 
(www.ns.nl) en via de media) over 
de aanpassing in de dienstrege-
ling. Op arriva.nl vindt u de ac-
tuele informatie over het traject 
Zutphen – Apeldoorn.  ■

In 2050 gebruiken we geen aardgas meer

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

In 2050 gebruiken wij geen aard-
gas meer voor het verwarmen van 
gebouwen en ook niet voor het ko-
ken. In de afgelopen periode kon u 
in deze Voorstwijzer lezen waarom 
we in 2050 geen aardgas meer ge-
bruiken, wat de alternatieven zijn 
en hoe we stapsgewijs naar aard-
gasvrij gaan. In dit artikel vatten 
we alles nog even kort samen. 

Waarom gebruiken we 
geen aardgas meer?
Aardgas is een fossiele brandstof 
en bij de verbranding van aardgas 
komt koolstofdioxide (CO2) vrij. 
Deze uitstoot zorgt voor klimaat-
verandering. Bovendien zorgt de 
winning van aardgas voor aardbe-
vingen in Groningen, en daarnaast 
willen wij onafhankelijk zijn van 
andere landen. 

Alternatieven voor aardgas
We gebruiken nu aardgas voor het 
verwarmen van gebouwen en voor 
het koken. Het verwarmen van ge-
bouwen kan op verschillende an-
dere manieren:
	Helemaal elektrisch, bijvoor-

beeld door een warmtepomp.
	Via een warmtenet. Restwarmte 

van een bedrijf of warmte uit de 
bodem of rivieren zorgt voor 
warm water dat door de wijk 
stroomt. 

	Groen gas. Dit lijkt op aardgas, 
maar groen gas is van een na-
tuurlijk bron zoals mest, GFT, 

houtige biomassa of water-
stof (gemaakt van duurzame 
elektriciteit). 

De bronnen in de gemeente Voorst 
zijn beperkt, daarom is de kans 
groot dat uw woning helemaal 
elektrisch verwarmd gaat worden. 

Transitievisie Warmte
Gemeenten hebben van het Rijk 
de opdracht gekregen om voor de 
invulling te zorgen van deze ver-
andering (transitie) naar duurzame 
warmte. Elke gemeente moet een 
plan opstellen, de Transitievisie 
Warmte. Het doel van de Transitie-
visie Warmte is de warmtetransitie 
transparant, gepland en gecontro-
leerd te laten verlopen. Allereerst 
door aan te geven wanneer welke 
buurt/wijk/gebied definitief van 
het aardgas afgaat, welke alter-
natieven voor aardgas beschikbaar 
en haalbaar zijn, en wat wanneer 
moet gebeuren. Zo weet u als in-
woner wat u kunt verwachten, en 
de netbeheerder kan op tijd het 
netwerk aanpassen. 

Wijkuitvoeringsplan
Hoe dit er precies uitziet voor de 
wijk schrijven we op in een Wij-
kuitvoeringsplan. Een Wijkuit-
voeringsplan geeft aan hoe de 
wijk aardgasvrij wordt gemaakt, 
en welke duurzame manier van 
verwarmen en koken ervoor in de 
plaats komt. Een Wijkuitvoerings-
plan wordt opgesteld samen met 

de bewoners en gebouweigena-
ren. Het duurt ongeveer 2 jaar om 
een plan te schrijven en 6 tot 8 
jaar om het plan uit te voeren. We 
starten volgend jaar met de uit-
voer in de eerste wijk en daarna 
volgen de andere wijken. 

Participatie
De Transitievisie Warmte wordt 
opgesteld met de woningcor-
poratie IJsseldal Wonen, net-
beheerder Liander, Waterschap 
Vallei en Veluwe en energie co-
operatie EnergieRijk Voorst. Er is 
eerst technisch gekeken wat de 
(on)mogelijkheden zijn per wijk. 
Daarna is gekeken in welke wij-
ken we kunnen starten. U bent 
daar als inwoner nog niet bij be-
trokken, want het is een beleids-
stuk op hoofdlijnen. De Transitie-
visie Warmte komt wel ter inzage 
en dan kunt u hierop reageren. 
De participatie met alle inwoners 
en alle andere gebouweigenaren 
vind plaats bij het opstellen van 
de Wijkuitvoeringsplannen. Dan 
wordt in de wijk gekeken welke 
bron er gebruikt kan worden, 
welke onderzoeken er nog moe-
ten plaatsvinden, welke stappen 
voor elk gebouw gezet moeten 
worden en hoe we dat gaan be-
talen. Uw inbreng is dan zeer be-
langrijk. U kent uw woning en uw 
wijk het beste, dus we hopen dat 
we van uw kennis gebruik mogen 
maken. 

En nu?
Halverwege augustus is de Tran-
sitievisie Warmte in concept klaar. 
U kunt de Transitievisie Warmte 
dan bekijken op voorst.nl en een 
inspraakreactie geven. Wij gaan 
ook een informatiebijeenkomst 
organiseren om meer te vertel-
len over de inhoud van de Transi-
tievisie warmte. Meer informatie: 
voorst.nl/duurzaamheid onder 
Transitievisie Warmte.  ■
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