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VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

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 25 juli 2022 tot en met 
vrijdag 29 juli 2022.

Bekendmakingen

Week 31: 3-8-2022

Wie nomineert u voor een Voorster Jeugdlintje?

In onze gemeente wonen veel 
kinderen en jongeren die zich 
belangeloos inzetten voor an-
deren. Door bijvoorbeeld een 
mooie actie te bedenken of een 
andere bijzondere prestatie te 
leveren. De gemeente zet deze 
jonge inwoners graag in het 
zonnetje met de uitreiking van 
het Voorster Jeugdlintje. In het 

afgelopen jaar mochten Meike 
van den Elsen (15 jaar), Marit 
Dijkhof (15 jaar), Lindsey Rama-
kers (10 jaar) en Yinthe Timmer 
(10 jaar) als eerste jonge inwo-
ners van de gemeente Voorst het 
Voorster Jeugdlintje in ontvangst 
nemen. 

Aanmelden voor 
1 oktober 2022
Kent u iemand in de leeftijd 
van 6 tot en met 18 jaar in de 
gemeente Voorst die zich het 
afgelopen jaar vrijwillig heeft 
ingezet voor een ander? Of ie-
mand die iets bijzonders heeft 
gedaan, waardoor hij of zij een 
voorbeeld is voor anderen? Geef 
diegene dan via www.voorst.nl/
jeugdlintje op voor het Voorster 
Jeugdlintje. Aanmelden is moge-
lijk tot 1 oktober 2022.  ■

Doe mee met de Tuin&Klimaat Route op 3 en 10 september
een plantje cadeau bij aanmelding voor 1 september

Is uw tuin klaar voor een hoosbui 
of een warme zomerdag? Plant een 
zaadje bij uw buren en deel uw er-
varingen en tips met hen. Buurtbe-
woners nemen graag een kijkje in 
uw voorbeeldtuin. Laat uw regen-
ton, groene tuin of insectenhotel 
zien op www.tuinenklimaatroute.nl 
en doe mee met de Nationale Tuin 
& Klimaat Route op 3 & 10 septem-
ber 2022. Tuineigenaren in de ge-
meente Voorst krijgen een plantje 
als welkomstcadeau wanneer zij 
hun tuin voor 1 september 2022 
aanmelden op 
tuinenklimaatroute.nl 

Inspiratie voor een duur-
zame tuin
Inspireer uw buurt om ook aan de 
slag te gaan met het verduurza-
men van hun tuin. Deel uw foto’s, 
van bijvoorbeeld uw composthoop 
of insectvriendelijke bloemen en 
planten, met omschrijving op tui-
nenklimaatroute.nl. Met alle mooie 
voorbeelden en handige tips vlie-
gen de bijen en vlinders straks van 
tuin-naar-tuin. 

Sonja en Ernst-Jan de Leau zijn en-
thousiast over de biodiversiteit in 
hun tuin: “Door wilde bloemen in 
te zaaien, de vijver op een natuur-
lijke manier te zuiveren, en door 

de mieren en wormen hun werk 
te laten doen is er een prachtige 
biodiversiteit in en rondom de tuin 
ontstaan. Er is nu volop leven in 
onze tuin: vleermuizen, egels, kam-
salamanders, kikkers en padden, 
bijen en vlinders, maar ook veel 
vogelsoorten; waaronder zwaluwen, 
groene en bonte specht, kerkuil en 
steenuiltjes. Prachtig om te zien!”. 
Hun tuin in Posterenk is iedere za-
terdag te bezichtigen en natuurlijk 
ook op 3 & 10 september tijdens 
de Nationale Tuin & Klimaat Route!

Een groen welkom
Lijkt het u leuk om in gesprek te 
gaan met bezoekers en uw tuin 
open te stellen op zaterdag 3 en/
of 10 september? Doe dan mee met 
de Nationale Tuin&Klimaat Route en 
meld dit op tuinenklimaatroute.nl. 

Alle bezoekers schrijven zich van 
tevoren in voor een bezoek, u weet 
dus wie u wanneer kunt verwachten. 

Plantje als welkom
De Tuin&Klimaat Route is een 
platform vol groene tips, blogs 
en verhalen. De gemeente 
Voorst neemt ook deel aan de 
Tuin&Klimaat Route door haar 
voorbeeldtuinen en projecten 
zichtbaar te maken. Hiermee wil 
de gemeente haar inwoners in-
spireren om aan de slag te gaan 
met hun tuin. Daarom krijgen 
alle tuinbezitters in de gemeente 
Voorst die hun tuin voor 1 sep-
tember 2022 aanmelden een 
plantje als welkomstcadeau.

Meer informatie en aanmelden: 
www.tuinenklimaatroute.nl  ■

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Parkeerplaats tegenover Sweelinckstraat 15 in Twello Buurtfeest op 27-8-2022 Melding ontvangen BW-2022-0200

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal 
Tozo

Vastgesteld Z-22-05784_2022-36957

Omgevingsvergunning

Bandijk 20 in Terwolde Verbouwen veranda en schuur en nieuwbouwen 
klompenhok

Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0308

Burgemeester van der Feltzweg 17A in Twello Plaatsen dakopbouw Aanvraag ontvangen SXO-2022-0416

Duizendblad 4 in Klarenbeek Uitbreiden woning Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0371

Enkweg 10A in Wilp Kappen 8 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0421

Marktstraat 1-3 in Twello Splitsen en verbouwen winkelpand Aanvraag ontvangen SXO-2022-0415

Middendijk 26 in Nijbroek Bouwen 4 schuurwoningen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0424

Middendijk 26 in Nijbroek Bouwen parkeerschuur Aanvraag ontvangen SXO-2022-0429

Middendijk 68-70 in Nijbroek Wijzigen bestemmingsplan voor realiseren overdekte 
uitloopstallen

Aanvraag ontvangen SXO-2022-0420

Offenbachstraat 16 in Twello Plaatsen veranda en schutting Vergunning verleend SXO-2022-0317

Oude Veldjes 23 in Twello Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0417

Oude Veldjes 25 in Twello Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0418

Oudhuizerstraat 35 in Klarenbeek Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0419

Rijksstraatweg 249 in Teuge Bouwen carport Aanvraag ontvangen SXO-2022-0427

Energietoeslag verhoogd van € 800 naar € 1300

Op 12 juli 2022 heeft de Eerste Kamer het besluit genomen om de 
energietoeslag met € 500 te verhogen. In totaal wordt de energie-
toeslag inclusief deze verhoging € 1300.

Uiterlijk 1 september 2022 informeert de gemeente op voorst.nl en 
in de Voorstwijzer van deze krant wanneer de extra verhoging van  
€ 500 uitbetaald zal worden.

Heeft u vragen? Stuur gerust een e-mail naar 
werkeninkomen@voorst.nl of bel de gemeente 0571-27 99 11 en 
vraag naar een medewerker van ‘werk en inkomen’.  ■
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Telefonische bereikbaarheid:
Klant Contact Centrum: maandag t/m donderdag van 
8.30-17.00 uur, op vrijdag tot 14.00 uur.

Maatschappelijke ondersteuning 
(bijvoorbeeld WMO, Werk & Inkomen en Centrum voor Jeugd en Gezin)
maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur. Na deze tijd wordt u te woord gestaan 
door een medewerker van het algemene Klant Contact Centrum.

www.twitter.com/gemeente_voorst WhatsApp: 06 – 21 65 44 44www.facebook.com/gemeentevoorst

Burgerzaken:
Op afspraak geopend van maandag t/m vrijdag van 
8.30-14.00 uur. Op maandagavond van 17.00-20.00 uur.

Afhalen documenten
Op afspraak bij het servicepunt van maandag t/m donderdag van
8.30-17.00 uur en op vrijdag tot 14.00 uur. 
Op maandagavond van 17.00-20.00 uur.

 Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl, onder Beleid & 
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 bekendmaking/
publicatie staat of het mogelijk 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 of kom langs bij het service-
punt in het gemeentehuis. Wij helpen 
u graag.

Berichten over uw buurt via 
overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt
Snel en overzichtelijk alle ontwikke-
lingen in uw buurt volgen of de of-

ficiële bekendmakingen van de ge-
meente Voorst inzien? Dat is mogelijk 
op overheid.nl. 

Op overheid.nl/berichten-over-uw-
buurt kunt u zich aanmelden voor 
een e-mailservice. Met enkele stap-
pen schrijft u zich in. U ontvangt dan 
dagelijks per e-mail een overzicht 
van besluiten en andere berichten 
die onder meer gemeenten, provin-
cies 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 aange-
geven afstand.

WELSTAND
Burgemeester en wethouders van 
Voorst maken het volgende bekend:

Iedere maandag in de even weken 
houdt de welstandscommissie een 
mandaatvergadering in het gemeen-
tehuis in Twello (H.W. Iordensweg 17). 

De vergadering begint om 10.00 uur. 

De agenda (met daarin de lijst met 
te behandelen bouwplannen) maken 
wij op voorst.nl bekend.

Volgens artikel 12 van de Woningwet 
is deze vergadering openbaar. Wilt 
u hierbij aanwezig zijn? Dan horen 
wij dat graag van u. 

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

RECTIFICATIE
In het Voorster Nieuws van 27 juli 2022 stond: 

Rijksstraatweg 34 in Twello Verplaatsen inrit Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0360

Stationsstraat 30 in Twello Bouwen 15 appartementen en ondergrondse  
parkeergarage

Aanvraag ontvangen SXO-2022-0423

Thorbeckelaan 38 in Twello Plaatsen schutting met fietsenstalling Aanvraag ontvangen SXO-2022-0367

Vaassenseweg 52 in Nijbroek Bouwen werktuigenberging met werkruimte Vergunning verleend SXO-2022-0232

Veenhuisweg 45 in Twello Restaureren en verbouwen woning Vergunning verleend SXO-2022-0332

Weerdseweg 3 in Wilp Plaatsen mono mestvergister Aanvraag ontvangen SXO-2022-0375

Wellinkhofweg 5 in Terwolde Verbouwen schuur tot mantelzorgwoning Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0218

Weteringserf 52 in Terwolde Bouwen schuur met overkapping Vergunning verleend SXO-2022-0269

Overig

De Zanden 18 in Teuge Bruikleen gemeentegronden Voornemen om bruikleenover-
eenkomst te sluiten

Z-22-06485_2022-34981

Sloopmelding

de Kar 9 in Klarenbeek Verwijderen asbestdakbeschot uit woning Melding ontvangen SXO-2022-0425

Rijksstraatweg 83 in Voorst Verwijderen asbestdak schuur Melding ontvangen SXO-2022-0408

Wijkseweg 9 in Terwolde Verwijderen schuurtje met asbestdak Melding ontvangen SXO-2022-0413

Zutphenseweg 44 in Klarenbeek Verwijderen asbest en daarna slopen traforuimte Melding ontvangen SXO-2022-0398

Dit had moeten zijn:
Vorstersweg 12T in Klarenbeek Verwijderen asbest en daarna slopen traforuimte Melding ontvangen SXO-2022-0398


