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

Gemeentelijke informatie

Versnelde aanpak wateroverlast in Oost-Veluwe gemeenteraad 
Lijsttrekkersdebat

Op vrijdag 11 maart om 20.00 uur organiseert de gemeente Voorst een groot 
lijsttrekkersdebat in de aula van het Veluws College in Twello (Veilingstraat 10). 
De inloop is vanaf 19.30 uur. U bent hartelijk welkom! Het is ook mogelijk om via 
voorst.nl en op televisie via de lokale omroep het debat live te volgen.  
Tijdens dit debat gaan de politieke partijen proberen u te overtuigen. De 
onderwerpen zijn gebaseerd op een enquête die inwoners in de afgelopen 
periode konden invullen. 

Stemhulp
Wilt u nu al kijken welke partij het beste aansluit bij uw mening? Kijk dan op 
https://mijnstem.nl/voorst en vul de stemhulp in.

Raadsvergadering 7 maart    
Op maandag 7 maart heeft de gemeenteraad fysiek vergaderd. De agendapunten 1 t/m 5 zijn daarin 
behandeld. Het audioverslag van dit deel van de vergadering kunt u terug luisteren via 
https://voorst.raadsinformatie.nl  In de kalender klikt u dan op de gewenste datum. Hier staan ook 
de besluiten die genomen zijn. Na een schorsing zijn de agendapunten 6 t/m 13 zijn 
behandeld op dinsdag 8 maart in een digitale raadsvergadering. Dit deel van de raadsvergadering 
kunt u terugkijken en luisteren. Dit gaat ook via https://voorst.raadsinformatie.nl Via de kalender 
klikt u op de gewenste datum. 
Na enkele dagen is het verslag bewerkt en kunt u direct selecteren op onderwerp en spreker.
Vragen over het raadsinformatiesysteem? Neem dan contact op met de griffie via 0571-27 93 87.

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 e-mail of brief sturen aan de raad: raad@voorst.nl of Postbus 9000, 7390 HA Twello. 
Twitter: @RaadVoorst. 

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad grotendeels fysiek. Het lijsttrekkersdebat op vrijdag 11 maart 
kunt u bijwonen of live volgen via voorst.nl en op televisie via de lokale omroep.
	vrijdag 11 maart 20.00 uur lijsttrekkersdebat Veluws College Twello
	maandag 21 maart 20.00 uur duidingsdebat Zone.College Twello
	dinsdag 29 maart 17.00 uur afscheid oude raad Multifunctioneel Centrum Klarenbeek
	woensdag 30 maart 19.30 uur installatie nieuwe raad  Multifunctioneel Centrum Klarenbeek

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling 
	Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.hafkamp@voorst.nl en 
 06-53 11 65 06
	Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via e.deweerd@voorst.nl en 
 06-13 46 48 23
	Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.grevinga@voorst.nl en 
 06-15 41 54 47 
	Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, via j.wolffvanwulfing@voorst.nl en 
 06-43 90 39 27
	Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl en 0571-23 82 62
	Arend Jansen, fractievoorzitter Voortvarend Voorst, via a.jansen@voorst.nl en 
 06-50 66 66 01
	Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, via m.suelmann@voorst.nl en 
 06-37 31 54 22

Scan de QR-code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de raadsleden.

E-mailservice raadsstukken
Wilt u zich aanmelden voor de e-mailservice raadsstukken? Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl  
dan ontvangt u 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.

Het klimaat verandert en dat 
zorgt ervoor dat de zomers war-
mer en droger worden. Ook is er 
steeds meer extreme regenval. 
Deze hoosbuien zorgen bijvoor-
beeld voor schade en waterover-
last, omdat riolen overlopen. En 
erger, zoals vorig jaar in Limburg. 
De inwoners van de Oost-Velu-
we merken vooral dat de riolen 
overlopen in de hellende gebie-
den en daar waar grote opper-
vlakten vol ‘asfalt en tegels’ zijn. 
De gemeenten in de Oost-Veluwe 
werken als ‘waterrad’ samen met 
het Waterschap Vallei en Veluwe, 
provincie Gelderland en Vitens 
aan een aanpak. Met de financi-
ele bijdrage van het Rijk, vanuit 
het Deltaprogramma Ruimtelijke 
Adaptatie (DPRA), kunnen de 
partners in de Oost-Veluwe op 
diverse locaties de knelpunten 
sneller aanpakken. De gemeen-
ten starten met projecten die 
ervoor zorgen dat bij extreme 
regenval het water in de bodem 
wordt vastgehouden. Dit water 
is dan weer bruikbaar wanneer 
het te droog is. Met deze pro-
jecten willen de gemeenten ook 
de mogelijke overlast van water 
verminderen. 

Water kent geen grenzen
De gemeenten Apeldoorn, Epe, 
Brummen, Heerde en Voorst, en 
het Waterschap Vallei en Veluwe 
werken sinds 2010 samen in de 
werkregio Oost-Veluwe (SWOV). 
Ook Vitens en de provincie Gel-
derland zijn nauw betrokken. 
Water kent namelijk geen gren-
zen. Het doel van de samen-
werking is om kennis en kunde 
samen te voegen en zo de keten 
van drinkwater, riool en water-
zuivering, en de inrichting van 
het grondwater en oppervlakte-
water op orde te houden.

Bijdrage vanuit het Rijk 
De werkregio Oost-Veluwe heeft 
een subsidieaanvraag voor een 
bijdrage van € 3,6 miljoen inge-
diend bij het Rijk in het kader van 
het Deltaprogramma Ruimtelijke 
Adaptatie (DPRA). Hiermee kan 
de werkregio versneld maatre-
gelen nemen om lokaal water-
overlast te voorkomen, om meer 
water in de grond te krijgen ter 
voorkoming van droogte, en om 
meer water te bufferen in onze 
beken. De werkregio verwacht 
op korte termijn goedkeuring 
van het Rijk.

Sneller projecten uitvoeren 
De gemeenten willen bijvoor-
beeld wadi’s maken. Een wadi 
is een laaggelegen gebied in 
het gras die dient als infiltra-
tievoorziening. Na een regenbui 
stroomt het water van daken 
en wegen in deze wadi’s. In de 
wadi’s kan het water langzaam 

in de bodem wegzakken. Met 
de wadi’s voorkomen gemeen-
ten dus dat schoon regenwater 
in het riool terechtkomt en wordt 
het grondwater aangevuld. Ook 
willen de gemeenten infiltratie-
riolen maken zodat het (schone) 
regenwater niet naar de water-
zuivering gaat, maar terug de 
grond in kan. En voor inwoners 
zijn er in enkele gemeenten, 
waaronder Voorst, subsidies om 
het regenwater af te koppelen 
van het riool. Dit heeft veel voor-
delen voor de natuur en voor de 
tuin. Er is minder kans op wa-
teroverlast en schade. Het riool 
wordt namelijk minder vol en de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties 
werken beter. Zo hoeft minder 
water gezuiverd te worden en 
dat scheelt energie. Ook gaat 
het grondwaterpeil omhoog. 
Daardoor is er ook minder kans 
dat de bodem te droog wordt. En 
regenwater is goed voor planten, 
bomen en de natuur in de tuin. 
Deze acties pakken de gemeen-
ten samen op, afhankelijk van de 
locatie, in overleg met organisa-
ties en bewoners. Samen werken 
we aan een klimaatbestendige 
regio.

Voorst koppelt 
regenwater af
Bij de herinrichting van de we-
gen wordt een regenwaterriool 
aangelegd waar de wegen en 
trottoirs op aangesloten zijn. 
Ook krijgen al de woningen een 
eigen regenwateraansluiting. 
De gemeente heeft een afkop-
pelbijdrageregeling waarmee 
de bewoners materialen kunnen 
krijgen voor het afkoppelen van 
het regenwater. De meeste ma-
terialen zijn gratis, voor enkele 
producten wordt een kleine ver-
goeding gevraagd. Het regen-
waterriool is meestal een zoge-
naamd infiltratieriool, eigenlijk 
een lekke buis, waardoor het 
water in de bodem kan zakken. 
Hierdoor wordt het grondwater 
weer aangevuld om droogte te-
gen te gaan. En sturen we het 
schone water niet meer naar de 
rioolwaterzuivering. Als de sti-
mulatiegelden van het Rijk bin-
nenkomen gaat de gemeente 
Voorst aan het werk met de 
parkeerplaatsen van het Barteld-
plein en de Afslag in Twello.  ■



voorstwijzervoorstwijzer
De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm 
volledig 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 28 februari 2022 tot en 
met vrijdag 4 maart 2022.

Bekendmakingen

Week 10: 9-3-2022

 
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 pe-
riode 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 
overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt
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/berichten-
over-uw-buurt 

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 (Hietweideweg 20). 
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 verga-
dering openbaar. Wilt u hierbij aan-
wezig zijn? Dan horen wij dat graag 
van u. Houd er als derde belangheb-
bende rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn in een welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Bosweg 14 in Klarenbeek Kennedymars Klarenbeek op vrijdag 18-3-2022 
vanaf 15.00 uur tot zaterdag 193-2022 18.00 uur

Toestemming verleend BW-2022-0002

Dorpsplein in Nijbroek Koningsdag op 2742022 Melding ontvangen BW-2022-0034

Evenemententerrein Sleedoorn in Wilp Bevrijdingsfestival op 752022 van 15.30-00.30 uur Toestemming verleend BW-2021-0126

Hietweideweg in Twello Ontheffing tijdelijk plaatsen bouwcontainers Besluit genomen Z-22-01982_2022-09995

Sweelinckstraat 63 in Twello Verjaardagsfeest op 19-3-2022 van 20.00-00.30 uur Melding ontvangen BW-2022-0040

Tuinstraat 4 in Steenenkamer Verjaardagsfeest op 16-4-2022 van 20.30-04.00 uur Melding ontvangen BW-2022-0035

Vliegveld in Teuge Runway Run op 22-4-2022 Toestemming verleend BW-2022-0033

Zuiderlaan 5 in Twello Veluwse Heuvelentocht op 2-4-2022 van 7.00-17.00 uur Toestemming verleend BW-2022-0011

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello Woningbouw in Twello Noord Vastgesteld (rectificatie) NL.IMRO.0285.171052-VS00
NL.IMRO.0285. XP171052-VS00

Omgevingsvergunning

Adriaen van Ostadestraat 23 in Twello Slopen en nieuwbouwen schuur met overkapping Aanvraag ontvangen SXO-2022-0121

Binnenweg 37 in Twello Kappen boom Vergunning verleend SXO-2022-0115

Broekstraat 41 in Klarenbeek Uitbouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0773

de Zanden 47A in Teuge Kappen boom Vergunning verleend SXO-2022-0081

Hezeweg 6 in Voorst Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0124

Sweelinckstraat 14 in Twello Plaatsen dakkapel Vergunning verleend SXO-2022-0066

Trippestraat 8 in Terwolde Legaliseren kapschuur Aanvraag ontvangen SXO-2022-0122

Verdistraat 4A in Twello Kappen acacia Vergunning verleend SXO-2022-0092

Voordersteeg 23 in Twello Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0120

Zutphenseweg 2 in Klarenbeek Plaatsen Liander elektra inkoopstation Vergunning verleend SXO-2022-0053

Overig

Gedeelte perceel grond naast
Rijksstraatweg 172 in Teuge

Verkoop ongeveer 348 m² gemeentegronden Voornemen verkoopovereenkomst 
te sluiten

Z-22-00932_2022-10057

Gemeente Voorst Openbare kennisgeving stembureaus 
gemeenteraadsverkiezing

Besluit genomen Z-22-00408_2022-09540

Gemeente Voorst Subsidieverlening dorpsbelangenorganisaties 2022 Besluit genomen Z-22-01288_2022-09637

Sloopmelding

Gravenstraat 7 in Voorst Slopen woning en alle bijgebouwen Melding ontvangen SXO-2022-0125

IJsbaandwarsweg 2 in Twello Saneren asbest dakbeschot uit woning en schuur en 
verwijderen asbest cementkoker

Melding ontvangen SXO-2022-0106

Kruisvoorderweg 9 in Twello Slopen woonboerderij en drie bijgebouwen Melding ontvangen SXO-2022-0123

Oudhuizerstraat 14 in Klarenbeek Verwijderen asbest golfplaten en nokstukken schuur Melding ontvangen SXO-2022-0119

Veenhuisweg 45 in Twello Verwijderen asbesthoudende toepassingen 
uit woonboerderij

Melding ontvangen SXO-2022-0118
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‘Vogels in de hoogstamboomgaard’ op 17 maart in Nijbroek

Op donderdagavond 17 maart 
2022 organiseert de stichting 
IJsselboomgaarden vanaf 20.00 
uur een avond over ‘Vogels in 
de hoogstamboomgaard’ in het 
Dorpshuis in Nijbroek. Het be-
vorderen van biodiversiteit is een 
belangrijk thema in de gemeente 
Voorst. De inwoners en organisa-
ties, die helpen om dit thema in 
de praktijk te brengen, spelen een 
belangrijke rol hierbij. Iedereen 
die belangstelling heeft voor vo-
gels en boomgaarden is welkom. 

Tips van een vogeldeskundige 
en boomgaardeigenaar
Tijdens deze avond vertelt Adrie 
Hottinga uit Vorchten, vogeldes-
kundige en boomgaardeigenaar, 
over de vogels die u in de boom-
gaarden langs de IJssel tegen kunt 
komen. Ook vertelt Adrie Hottinga 
meer over de maatregelen die uw 
hoogstamboomgaard aantrekke-
lijk maken voor vogels, om hier 
gedurende korte of langere tijd te 
verblijven. Een van deze maatre-
gelen is het ophangen van vogel-
nestkasten voor de verschillende 
vogelsoorten die in de boomgaar-
den willen broeden. Tijdens deze 
avond is het mogelijk om nest-

kasten voor de verschillende vo-
gelsoorten met een flinke korting 
te kopen voor €5 per kast.

Biodiversiteit in de 
hoogstamboomgaard
De vogelavond en de nestkas-
ten zijn een onderdeel van het 
project ‘Bevorderen biodiversi-
teit in de hoogstamboomgaard’, 
dat de stichting IJsselboom-
gaarden in opdracht van de ge-
meente Voorst uitvoert. Andere 
activiteiten zijn het adviseren 
over biodiversiteit bevorderende 
maatregelen en het uitbrengen 
van een Wegwijzer waarin diverse 
maatregelen worden toegelicht. 
De stichting IJsselboomgaarden 
heeft ook een workshop over het 
gefaseerd maaien georganiseerd. 
Dit is een maaimethode die zo-
veel mogelijk rekening houdt met 
de insecten in de gras- en krui-
denlaag onder de fruitbomen. En 
nog niet zo lang geleden heeft de 
stichting samen met leerlingen 
van basisschool de Bongerd in 
Terwolde de fruitbomen op het 
schoolplein gesnoeid en vogel-
nestkasten in elkaar gezet. Deze 
kasten worden op het schoolplein 
opgehangen. 

Meer informatie
Heeft u belangstelling voor vogels 
en activiteiten die de biodiversi-
teit bevorderen? Kom dan naar de 
bijeenkomst in Nijbroek op don-
derdagavond 17 maart. Kijk op 
www.ijsselboomgaarden.nl voor 
meer informatie. Heeft u vragen? 
Stuur gerust een e-mail naar 
lerutte@ijsselboomgaarden.nl .  ■

Cursus verbouw uw 
eigen groente
In samenwerking met Bosnodig 
organiseert de gemeente Voorst 
een introductiecursus over het 
verbouwen van uw eigen biolo-
gische groente. Op 24 maart om 
19.30 uur is er eerst een digitale 
informatieavond over de cursus. 
U krijgt dan meer informatie en u 
kunt vragen stellen over de cur-
sus. Meedoen? Stuur dan uiterlijk 
18 maart 2022 een e-mail naar 
duurzaam@voorst.nl om u aan te 
melden. U ontvangt daarna een 
link voor de online informatie-
avond. Kijk voor meer informatie 
op www.voorst.nl 

Introductie voedselbossen
In samenwerking met Agro Eco-
logie Gelderland organiseert de 
gemeente Voorst een korte intro-
ductie op voedselbossen. Op 17 

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Gratis mondkapjes en zelftesten voor sociale minima

De gemeente Voorst heeft via de Rijksoverheid zelftesten en mond-
kapjes ontvangen voor mensen die het financieel zwaar hebben. 

Afhaalpunten
Mensen met een laag inkomen kunnen de zelftesten en mondkapjes 
gratis afhalen bij het netwerk van de Stichting Kledingbank en de 
onderstaande afhaalpunten. U hoeft zich hiervoor niet te melden, de 
zelftesten en mondkapjes liggen op een duidelijk zichtbare, en goed 
bereikbare, plek. 
 Bibliotheek Brummen | Voorst, Marktplein 11 in Twello
 Klein Twello / Mens en Welzijn, Maarten Tromplaan 2 in Twello
 Buurtkast Share & Care, Hietweideweg (nabij huisnummer 31) in Twello
 Kulturhus, Jachtlustplein 9 in Twello 
 Huisartsenpraktijk Terwolde, Leliestraat 6 in Terwolde
 MFC Klarenbeek (weggeefkast), Bosweg 14 in Klarenbeek
 Dorpshuis Voorst, Schoolstraat 14 in Voorst
 Buurtkast Teuge (vanaf 12 maart), Blériotstraat (nabij Het Bees-

tenboeltje) in Teuge

Openbare kennisgeving stembureaus gemeenteraadsverkiezing 

De burgemeester van Voorst maakt het volgende bekend:
Voor de verkiezing van de leden van de raad van Voorst is op 14 maart, 15 maart en 16 maart 2022 
op onderstaande locaties een stembureau gevestigd. 

Stemmen op 14 en 15 maart 2022 van 7.30 uur tot 21.00 uur
 Dorpshuis Voorst Schoolstraat 14, Voorst
 Gymzaal Terwolde (ingang Schoolstraat) Vaassenseweg 3B, Terwolde
 Sportcafé Jachtlust Jachtlustplein 7, Twello

Stemmen op 16 maart 2022 van 7.30 uur tot 21.00 uur
 Tennispark TC de Schaeck Schakerpad 8, Twello
 Dorpshuis Voorst Schoolstraat 14, Voorst
 Gymzaal Voorst ‘De Wiekslag’ Kruizemunstraat 17, Voorst
 Multifunctioneel Centrum ‘De Pauw’ Bosweg 14, Klarenbeek
 Verenigingsgebouw Lawa Mena Mr. Dr. Chris Soumokilplein 1, Twello
 Restaurant Bosgoed Zwarte Kolkstraat 104, Wilp
 Hof van Bussloo (Het Kleine Hof) Breuninkhofweg 7, Bussloo
 Dorpshuis ‘De Pompe’ Dorpsstraat 41, Wilp
 Voetbalvereniging Activia Vermeersweg 12, Twello (Steenenkamer)
 Bibliotheek Twello Marktplein 11, Twello
 Gebouw PIGIKA Kerklaan 3, Twello
 Dorpshuis ‘op den Toega’ De Zanden 92, Teuge
 Gymzaal Terwolde (ingang Schoolstraat) Vaassenseweg 3B, Terwolde
 Dorpshuis ‘de Arend’ Dorpsplein 2, Nijbroek
 Stationskoffiehuis Stationsstraat 31, Twello
 Restaurant ‘Korderijnk’ Stationsstraat 31, Twello
 Sportcafé Jachtlust Jachtlustplein 7, Twello
 Trefpunt Duistervoorde Sint Maartenserf 85, Twello

Stemopneming vervroegde stembureaus
Het tellen van de stemmen die zijn uitgebracht tijdens de stemdagen van 14 maart en 15 maart 
zal plaatsvinden op woensdag 16 maart 2022 vanaf 9.00 uur in het tijdelijke gemeentehuis aan de 
Hietweideweg 20, 7391 XX TWELLO.

Stemmen in een stembureau
U mag zelf bepalen in welk stembureau u binnen de gemeente Voorst uw stem gaat uitbrengen. Als 
u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een identiteitsbewijs meenemen. Uw identiteitsbewijs 
mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Neem voor meer informatie contact op met:
Team Verkiezingen Hietweideweg 20, 7391 XX TWELLO
verkiezingen@voorst.nl , 0571-27 99 11

Twello, 24 februari 2022
Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester

maart is er om 19.30 uur eerst 
een digitale informatieavond. En 
op 26 maart is de excursie naar 
het voedselbos in Brummen. Wilt 
u meedoen aan de bijeenkom-
sten? Stuur dan uiterlijk 10 maart 
2022 een e-mail naar duurzaam@
voorst.nl om u aan te melden. U 
ontvangt dan een link voor de di-
gitale bijeenkomst. Kijk voor meer 
informatie op www.voorst.nl .  ■

Week van de afvalhelden

Van 7 tot en met 13 maart 2022 is het de week van de afvalhelden. De 
afvalhelden halen ons afval op en houden onze leefomgeving schoon 
en netjes. Andere afvalhelden maken van uw afval weer nieuwe grond-
stoffen. Kortom, de afvalhelden verdienen onze waardering. Daarom 
heeft wethouder Harjo Pinkster maandag 7 maart de 
afvalinzamelaars van Circulus in de gemeente Voorst met een pre-
sentje bedankt voor hun inzet.  

Zwerfafvalvrijwilligers
In de gemeente Voorst zijn nog meer afvalhelden actief. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de vele vrijwilligers die zwerfafval opruimen. Ook 
zij zijn onze afvalheden, dank daarvoor! 
Doet u ook mee?
Spreek uw waardering uit naar de afvalhelden van de gemeente Voorst. 
Ziet u ze op straat, in de wagen of op het recycleplein? Steek uw duim 
op, geef ze een compliment of een bedankje!  ■

#afvalhelden #weekvandeafvalhelden
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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

Vaccineren tegen HPV-kanker 

VOORST GAAT VOOR DUURZAAMGemeente Voorst en Takecarebnb bundelen hun krachten

Zonnepanelenactie en informatieavond

Steeds meer inwoners kiezen ervoor om zelf energie op te wekken 
met zonnepanelen. Met zonnepanelen kunt u flink besparen op uw 
energierekening, en het is beter voor het milieu. De gemeente Voorst 
wil het bewoners makkelijk maken om zonne-energie op te wek-
ken. Op verzoek van de gemeente biedt het Regionaal Energieloket 
daarom gratis ondersteuning bij het verduurzamen van uw woning. 
Op dinsdag 15 maart 2022 organiseert Regionaal Energieloket om 
19.30 uur een online informatieavond. U hoort dan ook meer over de 
zonnepanelenactie van de gemeente Voorst en Regionaal Energieloket.

Makkelijk en voordelig zonnepanelen op uw dak
Op verzoek van de gemeente Voorst heeft Regionaal Energieloket een 
ervaren installateur uit de regio gekozen voor de zonnepanelenactie. 
Dit heeft een aantal voordelen:
 Kwaliteit: Onafhankelijke technische specialisten hebben het aan-

bod in uw regio bekeken. De installateur is gekozen vanwege zijn 
goede prijs-kwaliteitverhouding en de garanties.

 Scherpe prijs: Via de actie worden binnen een klein gebied veel 
zonnepanelen geïnstalleerd. Hierdoor kan de installateur het werk 
slimmer plannen en uitvoeren en krijgt u een scherpe prijs.

 Maatwerk: Iedere woning is anders. Daarom krijgt u altijd een per-
soonlijke, op maat gemaakte, offerte voor uw woning en wensen.

Zo werkt de zonnepanelenactie:
1. Inschrijven voor 26 april via regionaalenergieloket.nl/acties
2. Adviesgesprek: De installateur bekijkt uw woning en bepaalt met 

u het aantal zonnepanelen. 
3. U ontvangt een persoonlijke en vrijblijvende offerte.
4. Installatie: Gefeliciteerd! U kunt nu genieten van uw eigen opge-

wekte zonne- energie.

Ontvang 21% btw terug
Als u als particulier voor de eerste keer zonnepanelen koopt, kunt 
u de 21% btw op aanschaf en installatie meestal terugvragen van de 
Belastingdienst. Regionaal Energieloket heeft hiervoor een simpel 
stappenplan opgesteld (kijk op regionaalenergieloket.nl). Tijdens de 
online informatieavond krijgt u uitleg hoe dit werkt.

Meer informatie tijdens de online informatieavond
Tijdens de informatieavond vertellen we u meer over de zonnepa-
nelenactie, de vergunningen, de leningen die u voor zonnepanelen 
kunt aanvragen en het terugvragen van de btw. De gemeente, Regi-
onaal Energieloket en de installateur zijn aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden. U kunt de avond via uw computer of tablet bijwonen.
Datum:   dinsdag 15 maart
Tijdstip:   19.30 tot 21.00 uur
Locatie:    Online

Aanmelden
Zo meldt u zich (vooraf) aan voor de informatieavond:
1. Ga naar www.regionaalenergieloket.nl/acties 
2. Vul uw postcode in; 
3. Klik op ‘Zonnepanelenactie Voorst’;
4. Klik op ‘Aanmelden informatieavond’ en ontvang een e-mail met de link.

Gemeente Voorst en Takecarebnb 
hebben hun krachten gebundeld 
om de inburgering van status-
houders te verbeteren en te ver-
snellen. De partijen tekenden op 
22 februari 2022 een samenwer-
kingsovereenkomst. De ambitie 
is om statushouders tijdelijk te 
laten verblijven bij een Voorster 
gastgezin. De ondertekening van 
de overeenkomst vindt plaats 
tegen de achtergrond van een 
groeiende rol van gemeenten in 
het Nederlands asielbeleid. Vol-
gens de nieuwe inburgeringswet 
hebben gemeenten vanaf januari 
2022 de regie over de inburgering 
van statushouders. 

Op zoek naar gastgezinnen
Duizenden vluchtelingen met 
een verblijfsvergunning (status) 
wachten in het asielzoekers-
centrum op een woning. Take-
carebnb maakt het mogelijk dat 
deze vluchtelingen tijdelijk bij een 
gastgezin logeren. Als gastgezin 
neemt u een statushouder voor 
een periode van 3 maanden op 
in uw gezin. Door statushouders 
deze tijdelijke logeerplek aan te 
bieden kunt u nieuwkomers een 
welkom geven en wegwijs maken 
in de gemeente Voorst. De sta-
tushouder komt op een natuur-
lijke manier in aanraking met het 
alledaagse leven. En kan oefenen 
met de Nederlandse taal. Ook 
het leren van de ongeschreven 

regels en gebruiken komt gaan-
deweg voorbij. Voor het gast-
gezin is dit een concrete manier 
om een positieve bijdrage aan de 
vluchtelingenproblematiek te le-
veren. En het gezin maakt kennis 
met het verhaal, de achtergrond 
en de cultuur van statushouders 
die zich in hun gemeente gaan 
vestigen. 

Takecarebnb
De in Amsterdam gevestigde 
stichting Takecarebnb koppelt 
statushouders aan Nederlandse 
gastgezinnen. Het snelgroeiende 
initiatief, dat jaarlijks zo'n 180 
matches maakt, begeleidt gast 
en gastgezin tijdens een logeer-
periode van drie maanden.  

Takecarebnb werkt nauw samen 
met het COA (Centraal Orgaan 
opvang asielzoekers). 

Meer informatie en 
aanmelden als gastgezin
Heeft u een logeerkamer over? En 
lijkt het u leuk om iemand tijdelijk 
in uw gezin op te nemen om hem 
of haar wegwijs te maken in Ne-
derland? En te laten wennen aan 
zijn of haar nieuwe woonplaats? 
Kijk voor meer informatie op 
www.takecarebnb.org . Hier staat 
ook hoe u zich kunt aanmelden 
als gastgezin. De matchmaker van 
Takecarebnb zorgt voor een goe-
de begeleiding. Na een positieve 
kennismaking spreekt u eerst een 
proefweekend af.  ■

Jongens en meisjes die 10 jaar 
worden in 2022 ontvangen in fe-
bruari, maart en april een uitno-
diging om de HPV-vaccinatie te 
halen. HPV is een zeer besmette-
lijk virus dat verschillende soorten 
kanker kan veroorzaken. De vac-
cinatie geeft bescherming tegen 6 
soorten kanker door HPV. 

HPV-vaccinatie voor 
meisjes en jongens 
Meisjes worden al sinds 2010 ge-
vaccineerd tegen HPV, omdat het 
virus baarmoederhalskanker kan 
veroorzaken. Een HPV-infectie 
kan ook vormen van kanker ver-
oorzaken bij mannen. Daarom is 
het belangrijk ook jongens te vac-
cineren, zodat zij ook beschermd 
zijn tegen kanker door HPV. Daar-
naast draagt vaccinatie bij aan de 

bescherming van de bevolking 
tegen HPV en HPV-gerelateerde 
kanker: hoe meer mensen im-
muun zijn voor een infectie, hoe 
kleiner de kans is op verspreiding. 

Op 22 maart in Sporthal 
Jachtlust Twello 
De eerste ronde HPV-vaccinaties 
wordt door GGD Noord- en Oost-
Gelderland op 22 maart gegeven 
van 10.00 tot 17.00 uur in Sport-
hal Jachtlust, Jachtlustplein 11 
in Twello. Kinderen en jongeren 
die geboren zijn in 2004, 2006, 
2008, 2009 en 2012 en die nog 
niet de vaccinatie hebben gehad, 
worden uitgenodigd om alsnog 
de HPV-vaccinatie te halen. 

Inhaalvaccinaties 
Dit voorjaar worden ook in-

haalvaccinaties gegeven voor 
DTP-BMR, MEN-ACWY en andere 
vaccinaties uit het Rijksvaccinatie-
programma. Voor kinderen onder 
de 18 jaar die een van deze vac-
cinaties gemist hebben en deze 
alsnog willen halen: neem contact 
op met GGD Noord- en Oost-Gel-
derland via 088 443 3100 (werk-
dagen tussen 8.00 en 12.00). Er 
worden geen coronavaccinaties 
gegeven tijdens deze ronde. Kijk 
op www.ggdnog.nl voor meer in-
formatie over coronavaccinaties. 

Meer informatie 
Kijk op www.rvp.nl/hpv voor meer 
informatie over de HPV-vaccina-
tie. Heeft u vragen over vaccina-
ties? Ga naar www.rijksvaccinatie-
programma.nl/vragen   ■


