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

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 1 augustus 2022 tot en 
met vrijdag 5 augustus 2022.

Bekendmakingen

Week 32: 10-8-2022

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

Jupiter 2 in Twello Y Popov Besluit genomen Z-22-06758_2022-42285

Jupiter 2 in Twello K. Popova Besluit genomen Z-22-06757_2022-42285

Jupiter 2 in Twello O. Popova Besluit genomen Z-22-06756_2022-42462

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Centrum, Marktplein, Barteldplein en Dorpsplein in 
Twello

Klompenfeest van 1-9 t/m 4-9-2022 Besluit genomen BW-2022-0094

Broekstraat, tegenover huisnr. 37 in Klarenbeek Klarenbeekse Kermis van 18-8 t/m 21-8-2022 Besluit genomen BW-2022-0192

Dijkhuizenweg, Dorpsplein en Middendijk in Nijbroek Sponsorloop voor 100-jarig bestaan op 24-8-2022 Melding ontvangen BW-2022-0207

Dorpsstraat 11A en parkje Statenhoed in Twello Binnen- en buitenexpositie van 1-9 t/m 4-9-2022 Melding ontvangen BW-2022-0209

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente 
Voorst 2022

Vastgesteld Z-22-03037_2022-40775

Milieumelding

Leemsteeg 23 in Wilp Wijzigen dierenbestand, gebruiken mestsilo als wa-
teropslag en wijzigen locatie dieselolietank

Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000757

Omgevingsvergunning

Ardeweg in Wilp - kad. perceel 131R Voorst Aanleggen tijdelijke inrit Aanvraag ontvangen SXO-2022-0433

Bandijk 25 in Terwolde Plaatsen tijdelijke noodpompinstallatie Aanvraag ontvangen SXO-2022-0440

Bussloselaan 17A in Voorst Wijzigen naar woonbestemming Aanvraag ontvangen SXO-2022-0434

de Kar 9 in Klarenbeek Verbouwen boerderij tot woonboerderij Aanvraag ontvangen SXO-2022-0426

Dorpsstraat 75 in Terwolde Kappen 2 bomen Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0352

Duistervoordseweg 114A in Twello Verbreden inrit Aanvraag ontvangen SXO-2022-0428

Enkweg in Voorst - kad. perceel E3883 Voorst Bouwen hal Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0314

Gravenstraat 17 in Voorst Kappen 2 bomen Vergunning verleend SXO-2022-0336

het Wildezand 20 in Wilp Bouwen carport met fietsenstalling Aanvraag ontvangen SXO-2022-0438

Oyseweg 6 in Wilp Plaatsen zonnepanelen in veldopstelling Aanvraag ontvangen SXO-2022-0436

Uiverstraat 38 in Teuge Aanleggen inrit Vergunning verleend SXO-2022-0368

Vermeersweg 63 in Twello Verbouwen woning Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0325

Overig

Ardeweg tussen Kranenstraat en Sluinerweg in  
Wilp-Achterhoek

Onttrekken aan de openbaarheid Besluit genomen Z-22-03908_2022-34058

Gemeente Voorst Aanwijzingsbesluit en aanstellingsbesluit  
toezichthouder

Besluit genomen Z-22-07500_2022-39184

Sloopmelding

Nieuwe Veldjes 26A in Twello Verwijderen asbest dakbeschot Melding ontvangen SXO-2022-0430

Zwarte Kolkstraat 42 in Wilp Verwijderen asbest golfplaten 2 schuren Melding ontvangen SXO-2022-0435

Rijksstraatweg 249A in Teuge Slopen kassencomplex en schuur Melding ontvangen SXO-2022-0439

Tijdelijke verkeersmaatregel

Instellen parkeerverbod op 15-8-2022 12.00 uur t/m 
23-8-2022 9.00 uur in Klarenbeek 
- Henkenburgweg 

Doorgaand verkeer gestremd  
- Verlengde Broekstraat - Zutphenseweg, Broekstraat - 
Zutphenseweg en Broekstraat - Oude Broekstraat

Afsluiten voor alle verkeer op 18-8-2022 t/m 22-8-
2022 van 12.00 uur tot 1.00 uur 
- Broekstraat, van Hoofdweg naar Henkenburgweg

Klarenbeekse Kermis Besluit genomen BW-2022-0192
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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 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 over-
heid.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) ma-
ken 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.

Afsluiten voor alle verkeer op 30-8-2022 19.00 uur tot 
5-9-2022 19.00 uur in Twello
- Marktplein
- Michiel de Ruyterstraat: parkeerterrein achter  

IJsseldal Wonen en Hema 
- Dorpsplein

Afsluiten voor alle verkeer op 1-9-2022 18.00 uur tot 
5-9-2022 12.00 uur
- Schoolstraat
- Dorpsstraat
- Marktstraat
- Stationsstraat van Dorpsstraat tot Van Spiegelstraat
- Grote Barteldweg tussen Duistervoordseweg en  

Barteldplein
- Duistervoordseweg, tussen Michiel de Ruyterstraat 

en Stationsstraat
- Torenweg

Afsluiten voor alle verkeer (m.u.v. omwonenden)  
op 30-8-2022 19.00 uur tot 5-9-2022 19.00 uur
- Barteldplein

Afsluiten voor alle verkeer (m.u.v. omwonenden) op  
1-9-2022 18.00 uur tot 5-9-2022 12.00 uur 
- Van Ghentstraat

Parkeerverbod aan beide zijden van de weg op  
1-9-2022 t/m 5-9-2022
- Michiel de Ruyterstraat tussen Van Ghentstraat en 

Tjerk Hiddes de Friesstraat
- H.W. Iordensweg tussen Dorpsstraat en  

Veenhuisweg
- Schoolstraat 

Parkeerverbod aan beide zijden van de weg op 
1-9-2022 t/m 5-9-2022
- H.W. Iordensweg en Domineestraat tussen  

Veilingstraat en Jan van Galenstraat
- Veilingstraat
- Torenweg

Parkeerverbod aan één zijde van de weg op 30-8-2022 
t/m 5-9-2022
- Oostzijde Grote Barteldweg, tussen  

Duistervoordseweg en Michiel de Ruyterstraat
- Zuidzijde Kleine Barteldweg
- Zuidzijde Nieuwe Barteldweg
- Zuidzijde Van Spiegelstraat

Instellen van vier tijdelijke invalideparkeerplaatsen
- Langs Michiel de Ruyterstraat op hoek  

Van Ghentstraat

Klompenfeest Besluit genomen BW-2022-0094

Tijdelijke opheffing eenrichtingsverkeer
-  Grote Barteldweg tussen Nieuwe Barteldweg en 
 Barteldplein
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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.

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM Onttrekkingsverbod oppervlaktewater 
inlaatgebied Terwolde
Waterschap Vallei en Veluwe 
heeft met ingang van 2 augus-
tus 2022 het onttrekkingsverbod 
oppervlaktewater uitgebreid naar 
het inlaatgebied Terwolde in de 
Noordelijke IJsselvallei. Het ver-
bod geldt voor categorie 4 van de 
landelijke verdringingsreeks. Dit 
betekent dat onder andere agra-
riërs voor het beregenen van gras 
en mais geen water meer mogen 
gebruiken uit het oppervlaktewa-
ter. Deze maatregel is nodig om-
dat het waterpeil in de IJssel zo 
laag is dat het gemaal in Terwolde 
geen water meer kan aanzuigen. 

Noodpomp voor natuur, 
veiligheid en 
kapitaalintensieve gewassen
Er wordt een tijdelijke noodpomp 
geplaatst, maar daarmee kan 
maar een deel van de benodigde 
capaciteit geleverd worden in het 
stroomgebied van de Terwoldse-, 
Nijbroekse- en Grote Wetering. 
Heemraad Henk Veldhuizen: “We 
hebben opnieuw te maken met een 
droge en warme zomer. Door het 
uitblijven van neerslag van beteke-
nis en de lage IJsselstand moeten 
we het water dat wel beschikbaar 
is in de Noordelijke IJsselval-
lei zorgvuldig verdelen. Daarom 
zetten we de verdringingsreeks 
in. Met een noodpomp zorgen we 
ervoor dat het oppervlaktewater in 
Terwolde beschikbaar is voor de 
natuur, stabiliteit van oevers en 
kapitaalintensieve gewassen.”

Verdringingsreeks
Wie er bij een watertekort nog wa-
ter krijgt, is landelijk vastgelegd 
in het Waterbesluit. In de eerste 
drie categorieën van de verdrin-
gingsreeks zitten respectievelijk: 
waterveiligheid, veengebieden, 
onherstelbare schade aan natuur, 
drinkwater en koelwater voor 
energievoorzieningen en kapitaal-
intensieve gewassen. Binnen cate-
gorie 4 valt de landbouw, scheep-
vaart, recreatie, niet kwetsbare 
natuur en industrie. Binnen de 
nu gemaakte keuzes van Water-
schap Vallei en Veluwe mag voor 
categorie 4 niet meer onttrokken 
worden uit het oppervlaktewater 
in het inlaatgebied Terwolde.

Extra maatregelen door 
het waterschap
Om te voorkomen dat de natuur 
en gewassen schade ondervinden 
door deze droge en warme zomer, 
houdt het waterschap de water-
standen van de grote rivieren, ka-
nalen, beken en sloten nauwlet-
tend in de gaten. Het waterschap 
neemt ook extra maatregelen, zo 
houden zij al vanaf het voorjaar 
meer water vast in de watergan-
gen en hebben ze vanaf woensdag 
18 mei 2022 een verbod op het 
onttrekken van water uit opper-
vlaktewater waarop geen aanvoer 
mogelijk is.

Meer informatie: 
www.vallei-veluwe.nl/droogte  ■

Energie besparen in de zomer
Een koel huis zonder airco
In de zomer hoeft de cv-ketel niet 
te draaien voor de verwarming van 
ons huis. Dat is goed voor onze 
energierekening. Toch gebruiken 
we de laatste jaren, ongemerkt, 
ook in de zomer meer gas en 
elektriciteit. Vooral voor de koe-
ling en voor warm water. In dit 
artikel staan we stil bij de koeling 
van uw woning. Hoe houden we de 
zon en de warmte zoveel moge-
lijk buiten, zodat de airco niet of 
slechts minimaal nodig is.

	Ramen en deuren dicht 
Bij warm weer is er geen frisse 
lucht om mee te ventileren. Daar-
om is het raadzaam om overdag 
alle ramen en deuren zoveel mo-
gelijk gesloten te houden zodat 
er zo min mogelijk warmte naar 
binnen komt. 

	Zonwering
Zonwering aan de buitenzijde van 
de woning werkt het beste. De 
zonwering voorkomt dat het licht 
naar binnenkomt en de ruimte 
verwarmt. Aan de oost- en west-

kant van uw huis zijn screens het 
meest effectief. Aan de zuidkant 
(waar de zon hoger staat) is een 
uitvalscherm een goede keuze. 
Heeft u geen zonwering? Hang 
dan een oud laken voor het raam. 
Een donkere kleur werkt aan de 
buitenzijde van het raam het bes-
te, omdat deze het minste licht 
doorlaat. Hangt u het laken aan 
de binnenzijde van het raam? Kies 
dan voor een lichte kleur zodat het 
zonlicht terug naar buiten kaatst. 

	Isolatie
Isolatie werkt twee kanten op: ’s 
winters houdt het de warmte zo 
lang mogelijk binnen, ’s zomers 
houdt het de warmte zo lang mo-
gelijk buiten. Het loont daarom 
om te kijken of u uw huis (nog 
beter) kunt laten isoleren.

	Zomernachtventilatie
Door slim de ramen tegen elkaar 
open te zetten, kunt u ’s avonds 
en ’s ochtends vroeg (en eventueel 
’s nachts) veel warmte afvoeren. 
In de bouwmarkt is materiaal te 

koop waarmee u eenvoudig een 
insectenhor kunt maken. En ook 
beveiligingsmateriaal waarmee u 
een uitzetraampje inbraakveilig 
maakt. 

	Ventilator
Is het ondanks de bovenstaande 
voorzorgsmaatregelen toch warm 
in huis geworden? Probeer dan 
eerst een ventilator. Door de be-
wegende lucht koelt uw lichaam 
af. En de kleine motor van de 
ventilator gebruikt veel minder 
stroom dan het koelproces van 
een airco.

Gratis advies van 
energieadviseur
Inwoners van de gemeente Voorst 
kunnen gratis een afspraak ma-
ken met een energieadviseur. De 
energieadviseur kijkt samen met 
u naar de mogelijkheden in uw 
woning en kan ook helpen bij het 
energieneutraal en/of aardgasvrij 
maken van uw woning. Stuur een 
e-mail naar duurzaam@voorst.nl 
om een afspraak te maken.  ■


