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

 gemeenteraad 
Raadsvergadering 7 november

Op maandag 7 november heeft de gemeenteraad vergaderd. De 
vergadering kunt u via https://voorst.raadsinformatie.nl terugkij-
ken in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal. Klik hiervoor 
in de kalender op de gewenste datum of scan de QR-code met uw 
smartphone of tablet. Hier staan ook de besluiten die genomen zijn. 

Ronde-tafelgesprekken maandag 14 november 19.30 uur
gemeentehuis in Twello

Maandag 14 november 2022 houdt de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprek-
ken. Met deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagen-
deerde onderwerpen. Raadsleden stellen vragen aan insprekers en het college. 
Dat doen ze als voorbereiding op de raadsvergadering van maandag 28 novem-
ber. De vergaderingen zijn digitaal te volgen via voorst.raadsinformatie.nl of scan 
de QR-code met uw smartphone of tablet. Later terugkijken kan ook.

Deelnemen
U kunt ook deelnemen aan een ronde-tafelgesprek. Tijdens het ronde-tafelge-
sprek kunt u uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Uw 
aanmelding via raad@voorst.nl ontvangt de griffie bij voorkeur uiterlijk vrijdag 11 
november 12.00 uur. Daarna neemt de griffie contact met u op. Reageert u liever 
schriftelijk op geagendeerde onderwerpen? Mail dan uw reactie naar raad@voorst.nl

Agenda

Raadszaal, aanvang 19.30 uur:
1. Burgerinitiatief Stookvrij Voorst
 In november 2021 is bij de gemeenteraad het Burgerinitiatief Stookvrij Voorst 

ingediend. In dit initiatief wordt gevraagd om het invoeren van een houtstook-
verbod in de APV voor het stoken met houtkachels bij mistig en windstil weer. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis hiervan een voorstel 
aan de gemeenteraad voorbereid. Hierin wordt voorgesteld dergelijke regels in de 
APV op te nemen. Het college stelt verder voor een subsidieregeling in te voeren 
voor vervanging van oude houtkachels door moderne schonere kachels en de 
komende tijd een communicatiecampagne over houtstookoverlast op te zetten. 
Het college adviseert nadrukkelijk om niet houtkachels te verbieden, bemoeilijken 
of ontmoedigen, maar de kachelbezitters wel te vragen om rekening te houden 
met hun omgeving.

2. Verordening bekostiging leerlingenvervoer Voorst
 Op basis van wetgeving moet de gemeenteraad een verordening voor het leer-

lingenvervoer vaststellen. Deze verordening regelt de bekostiging van vervoer 
voor schoolbezoek als het college dat noodzakelijk vindt. Het gaat om scholen 
voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, scholen met 
een bepaalde geloofsrichting of levensbeschouwelijke stroming of voortgezet 
onderwijs als er sprake is van een mobiliteit beperkende handicap.

3. Beantwoording schriftelijke vragen over verkeersveiligheid Twello
 De fractie van Gemeente Belangen heeft schriftelijke vragen gesteld over de ver-

keersveiligheid in Twello. Het college heeft geantwoord dat het de vragen niet 
kan beantwoorden. Op dit moment werkt het college aan een plan van aanpak 
voor het onderzoek naar oplossingsrichtingen en verkeersmaatregelen. In janu-
ari 2023 legt het college een startnotitie met een plan van aanpak voor aan de 
gemeenteraad. 

RTG-zaal, aanvang 19.30 uur:
1. Beleid Rood voor Groen
 Om de kwaliteit van het landelijk gebied op een hoog niveau te houden, heeft de 

regio Stedendriehoek in 2008 functieveranderingsbeleid geformuleerd. Er werd 
ingezet op de sloop van landschap ontsierende bebouwing, om verpaupering en 
leegstand tegen te gaan. De gedachte was dat het, ter compensatie, toestaan van 
nieuwe functies (zoals wonen) de leefbaarheid van het platteland zou vergroten. 
Nu is het goede moment voor actualisatie van het functieveranderingsbeleid. 
Dit hangt samen met de complexe opgaven in het buitengebied waar we voor 
staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om meer duurzame en extensieve landbouw, 
vrijkomende agrarische gebouwen, de ontwikkeling van meer klimaatadaptieve 
maatregelen en de aanleg van meer bos en natuur.

2. Grondaankoop college hoger dan € 1 mln. als onderdeel van de Gebiedsontwik-
keling A1 Zone Wilp-Achterhoek

 Het college is van plan een besluit te nemen over het Hoofdlijnenakkoord in-
zake de Gebiedsontwikkeling A1 Zone Wilp-Achterhoek met als onderdeel een 
grondaankoop van meer dan € 1 mln. In de nota Grondbeleid is geregeld dat het 
college tot € 1 mln. per begrotingsjaar grondaankopen mag doen. Bij grondaan-
kopen boven dit bedrag moet eerst de gemeenteraad in de gelegenheid worden 
gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te maken, waarna het college over 
kan gaan tot aankoop. Het Hoofdlijnenakkoord bevat een aantal maatregelen die 
samen een impuls geven aan de kwaliteit van de leefomgeving in Wilp-Achterhoek 
en omgeving. Het gaat onder andere om de aankoop van de locatie Bosgoed 
Diervoeders (waardoor woningbouw mogelijk wordt gemaakt), vermindering van 
de geluidsbelasting van de A1, het niet herbouwen van het viaduct Ardeweg en 
onttrekking van de Ardeweg aan de openbaarheid.

Informatie
Alle stukken die betrekking hebben op deze agendapunten kunt u 
op https://voorst.raadsinformatie.nl inzien. De QR-code leidt uw 
smartphone en tablet direct naar de vergaderstukken. 
U kunt de ronde-tafelgesprekken op de publieke tribune volgen of 
thuis via https://voorst.raadsinformatie.nl meekijken. Later terug-
kijken kan ook.

Vragen? Mail raad@voorst.nl of bel de griffier (Dini Vriezekolk; 06 25 47 13 94) of 
de locogriffier (Marieke Titsing; 06 50 06 46 10).

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 en bijeenkomsten
■ maandag 14 november  19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
■ maandag 28 november  19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello
■ maandag 5 december  19.30 uur ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
■ maandag 19 december  19.30 uur raadsvergadering gemeentehuis Twello

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
■ Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, via j.wolffvanwulfing@voorst.nl en 

06-43 90 39 27
■ Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal 2000, via e.deweerd@voorst.nl en 

06-19 32 24 45
■ Arend Jansen, fractievoorzitter Voortvarend Voorst, via a.jansen@voorst.nl en 06-50 

66 66 01
■ Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.grevinga@voorst.nl en 

06-15 41 54 47 
■ Wim Vrijhoef, fractievoorzitter D66, via w.vrijhoef@voorst.nl en 06-11 86 14 77
■ Arco Hak, fractievoorzitter SGP, via a.hak@voorst.nl en 06-50 29 03 35

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

E-mailservice raadsstukken
Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl om u aan te melden voor de e-mailservice 
raadsstukken. U ontvangt dan 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 griffier, Dini Vriezekolk via 06 - 25 
47 13 94, de locogriffier, Marieke Titsing via 06 - 50 06 46 10 of stuur een e-mail 
naar raad@voorst.nl 

Heeft u algemene vragen voor de gemeente Voorst? Bel dan 0571-27 99 11.
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Bekendmakingen

Week 45: 9-11-2022

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 31 oktober 2022 tot 
en met vrijdag 4 november 2022.

 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 of kom langs bij het service-
punt in het gemeentehuis. Wij hel-
pen 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? 
Op overheid.nl is dat mogelijk. 

Op overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt kunt u zich aanmelden 
voor een e-mailservice. Met enkele 
stappen schrijft u zich in. U ont-
vangt dan dagelijks per e-mail een 
overzicht van besluiten en andere 
berichten die onder meer gemeen-
ten, 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 mo-
gelijk een afstand ten opzichte van 
uw adres aan te geven. U krijgt dan 
bericht over de actuele locatiege-
bonden bekendmakingen/publica-

ties binnen de door u aangegeven 
afstand.

WELSTAND
Burgemeester en wethouders 
van Voorst maken het volgende 
bekend:

Iedere maandag in de even we-
ken houdt de welstandscommis-
sie een mandaatvergadering in 
het gemeentehuis 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 Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Wilt u hierbij aanwe-
zig zijn? Dan horen wij dat graag 
van u. 

Houd er als derde belanghebben-
de rekening mee dat een inge-
diend bouwplan al behandeld kan 
zijn in een welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Landweg 3 in Klarenbeek Huwelijksfeest op 26-8-2023 Toestemming verleend BW-2022-0268
Marktplein in Twello Sinterklaas intocht Toestemming verleend BW-2022-0263
Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
Buddezand 27 in Wilp Aanleggen horizontaal gesloten 

bodemenergiesysteem
Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2022-0017

Omgevingsvergunning
Blekenbrinkweg 2 in Voorst Plaatsen zonnepanelen in veldopstelling Aanvraag ontvangen SXO-2022-0584
Blekenbrinkweg 2 in Voorst Wijzigen gevel en vernieuwen kap Aanvraag ontvangen SXO-2022-0585
Breestraat 28 in Voorst Kappen boom Vergunning verleend SXO-2022-0510
Bussloselaan 28 in Voorst Vervangen gevels, dak en constructie 

bedrijfspand
Vergunning verleend SXO-2022-0389

het Cruse 5 in Twello Tijdelijk plaatsen container Aanvraag ontvangen SXO-2022-0590
Kneuterstraat 22 in Wilp Bouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2022-0592
Troelstraerf 27 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend SXO-2022-0481
Twelloseweg 3A in Steenenkamer Bouwen schuur met veranda Vergunning verleend SXO-2022-0479
Withagenweg 22 in Wilp Slopen en herbouwen schuur Aanvraag ontvangen SXO-2022-0586
Overig
Koestraat in Wilp-Achterhoek Pacht 36.550 m² 2 percelen gemeente-

gronden
Voornemen sluiten pachtovereen-
komst 

162955

Sloopmelding
Burgemeester van der Feltzweg 37 in Twello Verwijderen asbest dak schuur Melding ontvangen SXO-2022-0581
Prins Hendrikstraat 17 in Twello Verwijderen asbestdak schuur Melding ontvangen SXO-2022-0595
Hoofdweg 22 in Klarenbeek Verwijderen asbestdak garage Melding ontvangen SXO-2022-0597
Tijdelijke verkeersmaatregel
Afsluiten voor alle verkeer in Twello:
-	 oostzijde Marktplein, aansluitend na de 

weekmarkt van 11-11-2022 tot  
12-11-2022 om 16.30 uur 

Sinterklaasintocht 2022 Besluit genomen BW-2022-0263

RECTIFICATIE
In het Voorster Nieuws van 19 oktober 2022 is vermeld 
Klarenbeekseweg 7 in Voorst Verwijderen asbesthoudend dakbeschot Melding ontvangen SXO-2022-0556

 Dit had moeten zijn:
Klarenbeekseweg 7 en 7A in Voorst Verwijderen asbesthoudend dakbeschot Melding ontvangen SXO-2022-0556
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Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ‘A1 Apeldoorn Azelo’  
Omgevingsvergunning kappen – Cluster A

Het project Verbreding A1 Apel-
doorn Azelo loopt vanaf aanslui-
ting Apeldoorn- Zuid bij Apel-
doorn op de A1 tot het knooppunt 
Azelo (tussen Almelo en Born). 
Het verkeer op de A1 zal de ko-
mende jaren toenemen. Dit leidt 
tot meer files en verkeersonge-
vallen. De binnenwegen komen 
onder druk te staan omdat ver-
keer vaker een sluiproute zal ne-
men om de drukte op de A1 te 
mijden. Rijkswaterstaat gaat de 
A1 daarom verbreden. In totaal is 
het te verbreden traject ongeveer 
55 kilometer lang. De grondslag 
voor de werkzaamheden aan de 
A1 is het Tracébesluit A1 Apel-
doorn- Azelo, onherroepelijk ge-
worden op 2 oktober 2019. 

Op grond van artikel 20 van de 
Tracéwet bevordert de Minister 
van Infrastructuur en Waterstaat 
een gecoördineerde voorberei-
ding van de besluiten op de aan-
vragen om vergunningen en van 
de overige ambtshalve te nemen 
besluiten met het oog op de uit-
voering van een Tracébesluit. Op 
deze besluiten is de Crisis- en 
herstelwet van toepassing. In het 
kader van deze coördinatie geeft 
de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat kennis van het feit dat 
de onderstaande besluiten zijn 
genomen.  

Welke besluiten zijn geno-
men en liggen ter inzage?
1. Omgevingsvergunning – 
 Gemeente Apeldoorn
 Omgevingsvergunning voor 

het kappen van houtopstan-
den gelegen langs het huidige 
tracé van de rijksweg A1 ter 
hoogte van het traject Zuster 
Meyboomlaan – Nieuw Schui-
lenburg/Groote Wetering te 

Apeldoorn ten behoeve van de 
verbreding van de A1 (zaak-
nummer: D22/029771)   

2. Omgevingsvergunning – 
 Gemeente Voorst
 Omgevingsvergunning voor 

het kappen van houtopstan-
den gelegen langs het huidige 
tracé van de rijksweg A1 ten 
behoeve van de verbreding van 
de A1 ter hoogte van meerde-
re percelen bij het kadastrale 
perceel 922 sectie R (zaak-
nummer: SXO-2022-0305).

3. Omgevingsvergunning – 
 Gemeente Voorst
 Omgevingsvergunning voor 

het kappen van houtopstanden 
gelegen ter plaatse van de ver-
zorgingsplaatsen de Vundelaar 
en de Paal, kadastrale perceel 
301 en 345 sectie R (zaak-
nummer: SXO-2022-0305). 

Er zijn twee zienswijzen binnen-
gekomen tegen het ontwerpbe-
sluit genomen door het college 
van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Apeldoorn. Deze 
zienswijzen hebben geleid tot een 
aanscherping van de locatieaan-
duiding, de vergunningplichtige 
kapvlakken en een aanvulling van 
de voorschriften. De definitieve 
besluiten en de zienswijzenota 
zijn op 8 november 2022 aan de 
aanvrager en de indieners van de 
zienswijzen bekendgemaakt.

Waar en wanneer kunt u 
de stukken inzien? 
De besluiten en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 
9 november 2022 tot en met 20 
december 2022 tijdens reguliere 
openingstijden bij:
■ De omgevingsvergunning (1): 

bij gemeente Apeldoorn op het 
stadhuis. Bij het omgevingslo-
ket kunt u alleen op afspraak 
terecht. 

 Op apeldoorn.nl/stadhuis 
staat informatie over het 
maken van een afspraak en 
over de locatie van het om-
gevingsloket. Het besluit kan 
op verzoek digitaal worden 
toegezonden door een mail te 
sturen aan 

 infoomgevingsloket@apeldoorn.nl
■ De omgevingsvergunningen (2 

en 3): bij de gemeente Voorst, 
H.W. Iordensweg 17, 7391 KA 
Twello. U kunt daarvoor een 
afspraak maken met Teunis 
Overeem: 0571- 27 93 33 of 
T.overeem@voorst.nl

Hoe kunt u beroep indienen? 
De volgende (rechts)personen 
kunnen vanaf 9 november 2022 
tot en met 20 december 2022 be-
roep instellen tegen de genoemde 
besluiten:

a. Belanghebbenden.
b. Niet-belanghebbenden die 

tijdig een zienswijze kenbaar 
hebben gemaakt of aan wie 
redelijkerwijs niet kan wor-
den verweten geen zienswijze 
te hebben ingediend.

Beroep instellen doet u bij:
Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State 
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

of (voor burgers) via het Digitaal 
Loket:
loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/

Actuele informatie over in beroep 
gaan, vindt u op: 
raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak

Het beroepschrift dient te zijn on-
dertekend en dient ten minste te 
bevatten:
■ naam en adres van de indiener;
■ de datum; 
■ een omschrijving van het be-

sluit waartegen het beroep is 
gericht, dat wil zeggen in ieder 
geval de vermelding van het 
bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen en zo moge-
lijk datum en kenmerk van het 
besluit; 

■ de redenen waarom u het 
niet eens bent met het besluit 
(beroepsgronden).

Indien mogelijk dient ook een af-
schrift van het besluit waartegen 
het beroep is gericht te worden 
bijgevoegd. 

Op dit besluit is hoofdstuk 1 van 
de Crisis- en herstelwet van toe-
passing. Dit betekent dat in het 
beroepschrift moet worden aan-
geven wat de beroepsgronden 
zijn. Na afloop van de beroeps-
termijn kunnen deze gronden niet 
meer worden aangevuld. 

Het instellen van beroep schorst 
de werking van het besluit niet. 

Indien beroep is ingesteld, kan 
een verzoek worden gedaan tot 
het treffen van een voorlopige 
voorziening, bijvoorbeeld inhou-
dende een schorsing van het be-
sluit. Het verzoek om een voor-
lopige voorziening moet worden 
ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag of (door bur-
gers) via het Digitaal Loket: 
loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket

Het verzoek dient te zijn onder-

tekend en dient ten minste het 
volgende te bevatten:
■ naam en adres van de indiener;
■ de datum; 
■ een omschrijving van het be-

sluit waartegen het beroep is 
gericht, dat wil zeggen in ieder 
geval de vermelding van het 
bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen en zo moge-
lijk datum en kenmerk van het 
besluit;

■ de motivering van het verzoek
■ een afschrif t  van het 

beroepschrift.

Voor het indienen van een be-
roepschrift en/of een verzoek 
om een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. 

Meer informatie?
Voor meer informatie over het be-
sluit van de gemeente Apeldoorn 
kunt u contact opnemen met me-
dewerkers van het omgevingslo-
ket. Bij het Omgevingsloket kunt 
u alleen op afspraak terecht. In-
formatie over het maken van een 
afspraak en over de locatie van 
het Omgevingsloket vindt u op 
apeldoorn.nl/stadhuis 

Voor meer informatie over de be-
sluiten van de gemeente Voorst 
kunt contact opnemen met Teu-
nis Overeem. U kunt daarvoor een 
afspraak met hem maken: 
0571- 27 93 33 of 
T.overeem@voorst.nl

De Minister van Infrastructuur 
en Waterstaat,
namens deze,
het afdelingshoofd 
BJV-Projectadvisering 
bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst,

mevr. mr. drs. W. Warmerdam

Uitnodiging ondernemersborrel – donderdag 
17 november 2022
Ook dit jaar wordt in november de 'Dag van de ondernemer' geor-
ganiseerd. Een dag om ondernemers in het zonnetje te zetten en te 
bedanken voor hun lef en doorzettingsvermogen. De gemeente Voorst 
is trots op haar ondernemers en wil haar ondernemers bedanken voor 
hun inzet. 

Graag nodigen we ondernemers uit voor een ondernemersborrel in het 
gemeentehuis op donderdag 17 november van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Programma
16.00  ontvangst in het gemeentehuis
16.30  welkom en kennismaking met de nieuwe wethouder economie: 

Rosmarijn Boenders
16.45 Olympisch schaatskampioen Jochem Uytdehaage deelt zijn 

ervaringen vanuit de topsport om met meer energie alles uit 
je leven te leren halen

17.30 Rondleiding in het nieuwe gemeentehuis
18.15 Afsluitende borrel
19:00 Einde

Aanmelden
Zien we u ook op de ondernemersborrel 2022 op donderdag 17 no-
vember? Meld u dan nu direct aan door een e-mail te sturen naar 
e.dijkman@voorst.nl  ■

Inloopspreekuur werk & inkomen

Sinds woensdag 2 november 2022 
organiseert de gemeente Voorst 
iedere woensdag tussen 9.00 uur 
en 11.00 uur een inloopspreek-
uur werk en inkomen. Tijdens 
dit spreekuur zijn een consulent 
werk en een consulent inko-
men aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden.

Voor wie is het  
inloopmoment?
Het inloopspreekuur is voor in-
woners van de gemeente Voorst 
die een vraag hebben op het ge-

bied van werk en inkomen. Heeft 
u bijvoorbeeld een vraag over uw 
lopende bijstandsuitkering, de 
rechten, de plichten of de mo-
gelijkheden? Of wilt u weten of u 
mogelijk recht heeft op een bij-
standsuitkering? Kom gerust naar 
het wekelijkse inloopspreekuur op 
woensdag in het gemeentehuis. 
Onze consulenten helpen u graag! 

Waar?
Tijdens het inloopspreekuur vindt 
u onze consulenten aan balie 5 op 
het inwonersplein in het gemeen-

tehuis. Als de consulent al met 
een andere inwoner in gesprek is, 
kunt u wachten op het inwoners-
plein. Hier staat ook een automaat 
voor een kopje koffie of thee.  ■
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Telefonische bereikbaarheid:
Klant Contact Centrum: maandag t/m donderdag 
8.30-17.00 uur, op vrijdag 8.30-14.00 uur.

Maatschappelijke ondersteuning 
(bijvoorbeeld WMO, Werk & Inkomen en Centrum voor Jeugd en Gezin)
maandag t/m vrijdag 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:
maandag t/m vrijdag 8.30-14.00 uur, maandagavond 
17.00-20.00 uur. Voorkom dat u moet wachten, maak een afspraak. 

Afhalen documenten bij het servicepunt:
maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur, 
maandagavond 17.00-20.00 uur, vrijdag 8.30-14.00 uur. 
Voorkom dat u moet wachten, maak een afspraak. 

Sociale kaart is de ‘gouden gids’ voor alle 
Voorstenaren met een hulpvraag
Regelmatige bezoekers van 
Kijkindekernen.nl hebben hem 
vast al ontdekt en misschien ook 
geraadpleegd: de sociale kaart. 
Deze biedt een handig overzicht 
van alle maatschappelijke organi-
saties die in de gemeente Voorst 
actief zijn op het gebied van: vrije 
tijd, jeugd en gezin, gezondheid, 
geld en papieren en fijn thuis wo-
nen. Daarnaast kunnen ook alle 
Voorster verenigingen en stich-
tingen zich op de sociale kaart 
presenteren.
Op Kijkindekernen.nl staat ook 
een agenda met vrij toegankelijke 
activiteiten. Een selectie hiervan 
staat ook wekelijks in het Voor-
ster Nieuws. Mensen kunnen 
vanuit hun eigen organisatie een 

pagina op Kijkindekernen.nl aan-
maken en daar hun activiteiten op 
zetten.
Nieuwsgierig geworden naar het 
aanbod? 
Neem dan snel een kijkje op: 
kijkindekernen.nl/socialekaart  ■

Energiescans bij bedrijven

De hoge energieprijzen worden 
voor veel ondernemers steeds 
problematischer. De Werkgevers 
Kring Voorst (WKV), Burgers met 
Energie, provincie Gelderland en 
de Gemeente Voorst ondersteu-
nen de Voorster bedrijven met 
een energiescan. Met dit project 
worden energiescans met 50% 
korting aan bedrijven in de Ge-
meente Voorst aangeboden. Het 
uitgangspunt is dat bedrijven, op 
basis van een energiescan door 
een energieadviseur, begelei-
ding krijgen bij het uitvoeren van 
aantrekkelijke energiebesparende 
maatregelen. Maatregelen die bo-
vendien binnen enkele jaren te-

rugverdiend kunnen worden. 
Werkgeverskring Voorst biedt de 
energiescan aan voor alle bedrij-
ven. Burgers met Energie richt 
zich vooral op de agrariërs. 

Bedrijven
De energiescan van Werkgevers-
kring Voorst is voor alle bedrij-
ven in de gemeente Voorst mo-
gelijk. Met de energiescan krijgt 
u inzicht waar u als bedrijf met 
energiebesparing moet beginnen. 
Bovendien krijgt u een inschatting 
van de terugverdientijd van de te 
nemen maatregelen. Vanwege de 
subsidieregeling zijn de kosten 
voor de ondernemer beperkt (af-

hankelijk van het energieverbruik 
van het bedrijf).
Wilt u ook snel inzicht in uw mo-
gelijkheden voor energiebespa-
ring? Neem dan contact op met 
Jurgen Pijpker 
(jurgen@werkgeverskringvoorst.nl) of 
kijk op werkgeverskringvoorst.nl/
energiescan om u aan te melden. 

Agrariërs
Burgers met Energie biedt dezelf-
de scan aan voor agrarische be-
drijven. De energiescan is gericht 
op uw eigen bedrijf en u krijgt bo-
vendien advies en eventueel be-
geleiding bij het financieren van 
de maatregelen. Ook voor deze 
scan zijn de kosten beperkt door 
de subsidieregeling en afhanke-
lijk van het energiegebruik van uw 
bedrijf.

Wilt u gebruik maken van deze 
scan? Neem dan contact op met 
info@burgersmetenergie.nl of kijk 
op burgersmetenergie.nl  
U kunt ook contact opnemen met 
de gemeente Voorst: 
duurzaam@voorst.nl of 
0571-27 99 11.  ■


