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Gemeentelijke informatie

We helpen u graag, maak wel eerst online een afspraak
Onze openingstijden zijn anders en we werken alleen op afspraak 

De openingstijden van het gemeen-
tehuis zijn aangepast. We zijn alleen 
op afspraak geopend. Dit is nodig 
om verspreiding van het coronavi-
rus te voorkomen. Online en tele-
fonisch zijn we gewoon bereikbaar. 
Maak eerst online een afspraak op 
voorst.nl of telefonisch om langs te 
komen. Zonder afspraak naar het 
gemeentehuis 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 abso-
luut noodzakelijk dat u in persoon 
langskomt om een product aan te 
vragen? Maak dan eerst online op 
voorst.nl of telefonisch 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 MNV
Ook de frontoffice van het Maat-
schappelijk Netwerk Voorst (MN-
Voorst) en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) in het Kul-

turhus zijn alleen op afspraak 
geopend. Bel eerst als u langs 
wilt komen. Zonder afspraak 
naar het Kulturhus gaan heeft 
geen zin, omdat de medewer-
kers u dan niet mogen helpen. 
De frontoffice is telefonisch ge-
woon bereikbaar. 

Heeft u een vraag aan de ge-
meente? 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  ■

Parkeren bij het gemeentehuis

Heeft u een afspraak gemaakt en 
komt u met de auto naar het gemeen-
tehuis? Maak dan alleen gebruik van 
de parkeerruimte bij het gemeente-

huis die voor bezoekers gereserveerd 
is. Deze parkeermogelijkheden staan 
met borden aangegeven: 

	parkeerruimte dicht bij het gebouw 
aan de achterzijde,

	parkeerruimte aan de zijkant van 
het gebouw. 

Als u Jupiter 2  in Twello invoert in 
uw navigatie, dan komt u vanzelf bij 
de parkeerruimte van het gemeen-
tehuis uit. 

Het is niet toegestaan om uw auto 
bij aangrenzende bedrijven te par-
keren.  ■

Gesloten op 13 en 14 mei

Het gemeentehuis, CJG Voorst 
(Centrum voor Jeugd en Gezin) 
en Maatschappelijk Netwerk 
Voorst zijn de gehele dag ge-
sloten op Hemelvaartsdag don-
derdag 13 mei, en op vrijdag 14 
mei.  

Spoedeisende zaken
Bij spoedeisende zaken in de 
openbare ruimte (zoals een ge-
vaarlijke wegverzakking, riool-
storing of omgewaaide boom) 
die niet kunnen wachten tot de 
eerstvolgende werkdag, belt u 
de Calamiteitenlijn: 0571-27 37 

60 (24 uur per dag). 
Tijdens de feestdagen en bui-
ten de openingstijden zijn Vei-
lig Thuis en Spoedeisende Zorg 
(voor jeugd) via de gebruikelijke 
telefoonnummers bereikbaar:

	als er sprake is van dreigend 
geweld: politie: 112 of Veilig 
Thuis: 0800 -20 00

	spoedeisende Zorg (voor 
jeugd): 0900 – 99 55 599

	spoedeisende hulp bij psy-
chiatrische- en psychosociale 
problemen: via dienstdoende 
huisarts(enpost).  ■

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
aanvragen (TONK)

Veel mensen hebben het op dit 
moment financieel moeilijk. 
Door de coronamaatregelen zijn 
er banen verdwenen en veel on-
dernemers kunnen hun werk niet 
of maar voor een deel uitvoeren. 
Hierdoor hebben veel mensen 
nu minder inkomen. Zij hebben 
daarom mogelijk moeite om hun 
woonkosten te betalen. Daarom 
is er de Tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten (TONK). Dit 
is een uitkering om u te helpen bij 
uw woonkosten.

De TONK regeling is er niet al-
leen voor ondernemers, maar 
ook voor flexkrachten zonder 
WW-rechten, zelfstandigen met 
een werkende partner of mensen 

met een eigen bedrijfje. Zij vallen 
bij andere regelingen soms tus-
sen wal en schip, maar kunnen via 
de TONK alsnog geld krijgen om 
de vaste lasten te betalen.

De hoogte van de TONK-uitkering 
hangt af van uw situatie. De ge-
meente kijkt hiervoor naar:

	de hoogte van uw (woon)kosten
	uw inkomen
	welk deel van de kosten u nog 

zelf kunt betalen

U krijgt de TONK-uitkering maxi-
maal 6 maanden: van 1 januari 
2021 tot en met 30 juni 2021. 
Korter kan ook. U kunt TONK met 
terugwerkende kracht aanvragen. 
Vraagt u TONK bijvoorbeeld in 
maart 2021 aan? Dan kan de on-
dersteuning ingaan op 1 januari 
2021.
Krijgt u een TONK-uitkering en 
verandert er iets in uw situatie? 
Geef dit zo snel mogelijk door aan 
de gemeente. Bijvoorbeeld als uw 
inkomsten veranderen. Of als u 
verhuist of gaat samenwonen.

Kijk voor meer informatie op 
www.voorst.nl/tonk  ■

Forse verkeershinder A50 tussen Beekbergen en Vaassen van 30 mei 
tot 2 augustus.

Rijkswaterstaat start op 30 mei 
met het groot onderhoud van de 
A50 tussen Beekbergen en Vaassen 
in beide richtingen. De A50 krijgt 
een flinke opknapbeurt. Tijdens 
het merendeel van de nachten en 
weekenden werkt Rijkswaterstaat 
aan de weg.

Het elf kilometer lange traject wordt 
in verschillende fases aangepakt, 
waarbij met name in de weeken-
den forse verkeershinder wordt 
verwacht. Houd rekening met extra 
reistijd, omleidingsroutes en onver-
wachte drukte. 

Over de werkzaamheden
Rijkswaterstaat vervangt het asfalt 
op de A50 tussen Beekbergen en 
Vaassen voor geluiddempend asfalt. 
Daarnaast voeren zij andere onder-
houdswerkzaamheden uit zoals het 
aanbrengen van markeringen. Aan 

de viaducten in dit traject herstellen 
zij voegen, voeren betonreparaties 
uit en vervangen de vangrail.

Werkzaamheden in fases
Van 30 mei tot 25 juni 
2021 
De werkzaamheden starten met 
het traject tussen de aansluitingen 
Apeldoorn-Noord en Vaassen in 
beide richtingen. Doordeweeks zijn 
overdag altijd 2 rijstroken per rich-
ting beschikbaar om de verkeershin-
der zo veel mogelijk te beperken. In 
de nachten en weekenden is er een 
rijstrook minder beschikbaar.

Van 3 tot 12 juli 2021
Van 3 tot 12 juli is de A50 tussen 
knooppunt Beekbergen en de aan-
sluiting Apeldoorn in beide richtin-
gen aan de beurt. Hierbij wordt de 
A50 gedurende 5 nachten volledig 
afgesloten in de richting van Zwolle 

en een weekend in de richting van 
knooppunt Beekbergen.

Van 16 juli tot 2 augustus 
2021
In de laatste drie weekenden van juli 
wordt er aan de parallel- en hoofd-
rijbaan van de A50 bij Apeldoorn ge-
werkt, inclusief de op- en afrit Apel-
doorn (24). Tijdens het werk aan de 
hoofdrijbaan wordt het verkeer over 
één rijstrook geleid met een snel-
heidsbeperking van 70 of 90 km/h.

Tussen de fases worden er voor-
bereidende werkzaamheden uitge-
voerd, zoals de op- en afbouw van 
de verkeerssystemen, (terug)plaat-
sen van vangrails en verwijderen of 
aanbrengen van tijdelijke pechha-
vens. Tijdens deze werkzaamheden 
zijn er geen afsluitingen.

Advies
Vermijd tijdens de werkzaamheden 
de A50 tussen knooppunt Beekber-
gen en de aansluiting Vaassen.

 Raadpleeg voor vertrek de actuele 
verkeersinformatie.

 Houd rekening met extra reistijd.
 Volg de aanwijzingen en omlei-

dingsroutes op de borden langs 
de weg.

 Kijk voor meer informatie op 
www.rijkswaterstaat.nl/groot-
onderhoudoostnl of raadpleeg 
de actuele verkeersinformatie.  ■
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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 bekendmakingen/
publicaties binnen de door u aan-
gegeven 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 
Woningwet is deze vergadering 
openbaar. Door de corona-
uitbraak kunt u daar helaas 
tijdelijk niet bij aanwezig zijn. 
Een telefonische toelichting geven 
mag natuurlijk wel.

Houd er als derde belanghebbende 
voor de goede orde ook rekening 
mee dat een ingediend bouwplan 
al behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

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 3 mei 2021 tot en met 
vrijdag 7 mei 2021.

Bekendmakingen

Week 19: 12-05-2021
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Veluwsedijk 53 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
20/04/21

Z-21-03221_2021-27358

Zeedijk 41 in Nijbroek Ontheffing verbranden kap- en snoeihout Ontheffing verleend 
03/05/21

Z-21-03497_2021-27385

Milieumelding

Jupiter 2-4 in Twello Beëindiging gemeentewerf Melding ontvangen Z-MELD840-2021-000487

Omgevingsvergunning

Dorpsstraat 24 in Twello Vervangen handelsreclame geldautomaat Vergunning ingetrokken SXO-2020-0471

Ganzeboomsland oneven 15 t/m 21, Stobbenakker 
oneven 3 t/m 9, 13 t/m 19 en 43 t/m 49, 
Stobbenakker even 10 t/m 24

Realiseren diverse aanvullingen op eerder verleende 
vergunning

Vergunning verleend SXO-2021-0091

H.W. Iordensweg 108 in Wilp Bouwen kapschuur en berging Aanvraag ontvangen SXO-2021-0296

Haverkampsweg 5 in Terwolde Bouwen loods Vergunning verleend SXO-2021-0155

Holthuizerstraat 12 in Twello Kappen 3 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2021-0300

J.R. Krepellaan 4 in Klarenbeek Plaatsen aanbouw Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0097

Koningin Julianastraat 62 in Twello Kappen dennenboom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0303

Parallelweg 9 in Twello Kappen notenboom Vergunning verleend SXO-2021-0274

Schubertstraat 34 in Twello Plaatsen dakkapel aan voorzijde woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0305

Stationsstraat 16 in Twello Vervangen handelsreclame geldautomaat Vergunning ingetrokken SXO-2019-0870

Troelstralaan ong. in Twello Kappen grauwe abeel Vergunning verleend SXO-2021-0255

Twelloseweg 4 in Terwolde Bouwen tweede woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0301

Verdistraat 51 in Twello Bouwen erker Aanvraag ontvangen SXO-2021-0291

Weteringstraat 16 in Twello Bouwen bedrijfspand Vergunning verleend  (revisie) SXO-2020-0855

Weteringstraat 16 in Twello Plaatsen hekwerk Aanvraag ontvangen SXO-2021-0302

Zeedijk 5A in Terwolde Realiseren paardenbak en paddock Vergunning verleend SXO-2021-0203

Sloopmelding

Burgemeester van der Feltzweg 10 in Twello Verwijderen asbest dakbeschot uit woning en garage Melding ontvangen SXO-2021-0293

Burgemeester van der Feltzweg 12 in Twello Verwijderen asbest dakbeschot uit woning en de  
garage

Melding ontvangen SXO-2021-0292

Dernhorstlaan 16 in Twello Verwijderen asbest dak garage Melding ontvangen SXO-2021-0304

Kneuterstraat 22 in Wilp Slopen oude veldschuur Melding ontvangen SXO-2021-0283

Molenstraat 20 in Twello Verwijderen en afvoeren asbest dakplaten schuur Melding ontvangen SXO-2021-0294

Molenveld 42 in Twello Verwijderen asbest dakbedekking schuur en 
afvoeren restanten

Melding ontvangen SXO-2021-0299

RECTIFICATIE

In het Voorster Nieuws van 5 mei 2021 staat:  
Abraham Kuyperstraat 48 in Twello

Plaatsen units buitengevel Aanvraag ontvangen SXO-2021-0277

Dit had moeten zijn: Abraham Kuyperstraat 48 in Twello Plaatsen units buitengevel en het aanleggen  
van een inrit/uitweg

Aanvraag ontvangen SXO-2021-0277
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Eénrichting looproute op de weekmarkt

Tijdens de vrijdagmarkt in 
Twello moeten bezoekers zich 
nog steeds aan de éénrichting 
looproute houden. Deze loop-
richting staat met bewegwijze-
ring aangegeven. Op deze ma-
nier is het gemakkelijker om 
een veilige afstand van elkaar 
te houden.

Bezoek de markt alleen
Bezoek de markt zoveel mo-

gelijk alleen, dus niet in gezel-
schap. Volg deze oproep in het 
belang van uw eigen gezond-
heid 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 me-
ter 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.  ■

Wereld Bijendag 20 mei: Doe mee en win!

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Donderdag 20 mei is het Wereld 
Bijendag. Op deze dag vieren we 
de belangrijke rol die bijen en an-
dere bestuivers vervullen in het 
ecosysteem. Bestuiving is name-
lijk een belangrijk proces voor het 
leven van veel planten en dieren 
en dus ook voor de mens!

Niet alleen wilde bloeiende plan-

tensoorten zijn afhankelijk van 
bestuiving door dieren, maar ook 
voedselgewassen en landbouw-
grond. Bestuivers dragen niet al-
leen bij aan de voedselzekerheid, 
maar ze zijn ook belangrijk voor 
het behoud van de biodiversiteit. 
Helaas worden bestuivers, zoals 
bijen, steeds meer bedreigd.

Wat kunt u doen?
	Creëer bewustwording: de ach-

teruitgang van bijen treft ons 
allemaal!;

	Plant diverse soorten inheemse 
planten die in verschillende 
maanden bloeien;

	Gebruik geen giftige stoffen 
om onkruid en/of dieren te 
bestrijden;

	Haal pure honing bij de lokale 
imker;

	Voorkom uitdroging bij bij-
en door het maken van een 
bijenbar.

Bijenbar
Veel mensen kennen het “bijen-
hotel”. Maar wat is een hotel zon-
der een bar? Ook bijen kunnen 
dorst krijgen; helemaal wanneer 
het lang droog is. Bijen kunnen 
niet zwemmen. Zet daarom een 
bijenbar in uw tuin! Een bijenbar 
is eenvoudig te maken: vul een 
laag bakje of diep bord met wa-

ter en knikkers en/of kiezels en 
plaats deze in de tuin. Door de 
knikkers of kiezels verdrinken de 
bijen niet!

Winactie
Wilt u de bij een handje helpen? 
Doe dan mee met de winactie en 
maak kans op een “Help-de-Bij-
startpakket” ter waarde van € 
35,00. Het pakket bevat een bij-
enhotel, bijenbar én een cadeau-
tje van uw lokale imker.

Meedoen
Beantwoord de onderstaande 
prijsvraag en stuur het antwoord 
naar duurzaam@voorst.nl

Hoe heet de suiker-
rijke vloeistof die bijen uit 
planten halen?

Iedereen mag gratis aan deze 
winactie meedoen. De looptijd 
van deze actie is van 5 mei tot en 
met 21 mei 2021. Uit de goede 
inzendingen trekt de gemeente 
Voorst drie winnaars. De trekking 
is na 21 mei en volledig onpartij-
dig. De prijs is persoonsgebonden 
en niet overdraagbaar, inwissel-
baar of uit te keren in geld of voor 
andere producten of diensten. De 
gemeente Voorst neemt contact 
op met de winnaars.  ■
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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

Vraag tijdig uw reisdocument aan!

De coronacrisis is na een jaar he-
laas nog niet voorbij. Het heeft 
dus nog steeds consequenties 
voor onze vakanties. We weten 
nog steeds niet wanneer het co-
ronavirus helemaal onder controle 
is. Maar we gaan wel de goede 
kant op met vaccins en sneltesten. 
Door deze ontwikkelingen denkt u 
misschien wel weer aan een bui-

tenlandse vakantie? Denkt u dan 
ook aan een geldig reisdocument? 
Vaak realiseert u zich op het laat-
ste moment dat uw reisdocument 
(bijna) is verlopen. Door de corona 
maatregelen werken wij alleen op 
afspraak. Vergeet daarom niet om 
tijdig een nieuw document aan te 
vragen. Het kost u namelijk extra 
geld wanneer u een spoeddocu-
ment of zelfs een nooddocument 
moet aanvragen. 

Heeft u vakantieplannen? Check 
dan wanneer uw reisdocument 
verloopt. Indien nodig, vraag tij-
dig een nieuw document aan. Zo 
voorkomt u extra kosten.

Een afspraak plant u eenvoudig 
online via voorst.nl. Of neem te-
lefonisch contact met ons op via 
0571 27 99 11  ■


