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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
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 , Postbus 9000, 7390 HA Twello. Twitter: 
@RaadVoorst. 

Vergaderingen
Momenteel vergadert de gemeenteraad afwisselend fysiek en digitaal, afhankelijk van de actuele 
situatie in relatie tot het coronavirus. Houd www.voorst.nl daarvoor in de gaten.
Van de fysieke vergaderingen wordt een audioverslag gemaakt dat de volgende dag op 
https://voorst.raadsinformatie.nl  online staat. Klik hiervoor in de kalender op de vergadering van 
uw keuze. Na enkele dagen kunt u ook op agendapunt of spreker selecteren.
 maandag 7 maart 19.30 uur raadsvergadering 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. 
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 raadsgriffier, Bernadette Jansen: 0571-27 92 17, of 
de locogriffier, Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87.

Regenwater in de tuin
gratis materialen met de afkoppelbijdrage

De zon begint weer te schijnen, 
de dagen worden langer en de 
tuin… die kan wel een opknap-
beurt gebruiken. Nu we de tuin 
toch op de schop nemen is dit het 
moment om te bedenken wat we 
met het regenwater willen doen. 

Laten we dat, net als voorgaande 
jaren, naar de riolering lopen of 
gebruiken we het om onze tuin 
water te geven. De gemeente 
heeft nog steeds een mooie re-
geling waarbij u gratis, of tegen 
een kleine vergoeding, materialen 

kunt afhalen om het regenwater 
vanuit de regenpijp om te buigen 
naar de tuin. Meer informatie 
staat op www.voorst.nl (zoekterm 
‘afkoppelbijdrage’). 

Afkoppelbijdrage
De kans is groot dat uw woning 
in aanmerking komt voor de ‘af-
koppelbijdrage’ van de gemeente 
Voorst. Op www.voorst.nl staat 
alle informatie en een aanvraag-
formulier voor de afkoppelbij-
drage. De materialen zijn, na 
goedkeuring van uw aanvraag, af 
te halen bij de firma Wildkamp in 
Terwolde. De medewerkers van 
Wildkamp adviseren u graag hoe u 
de verschillende materialen kunt 
toepassen in uw tuin. ■

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl

Inloopbijeenkomst aanvullende maatregelen 
Rijksstraatweg Voorst

In december 2019 is de ver-
nieuwde Rijksstraatweg in Voorst 
geopend. Sinds de opening ont-
vingen we veel reacties. Er zijn 
lovende woorden over de nieuwe 
dorpsstraat, maar er doen zich 
soms ook ongewenste verkeers-
situaties voor. Daarom stellen wij 
enkele aanvullende maatregelen 
voor. Deze maatregelen presen-
teren wij graag tijdens een in-
loopbijeenkomst op woensdag 2 
maart 2022 in het dorpshuis van 
Voorst.

Evaluatie Rijksstraatweg 
Voorst
Sinds de heropening van de Rijks-
straatweg voerden wij herhaalde-
lijk verkeersmetingen uit om de 
verkeerssituatie te monitoren. Uit 
de resultaten blijkt dat het meeste 
verkeer via de rondweg rijdt en 
dat de snelheid over het algemeen 
niet zorgwekkend is. Wij vragen 
daarom de politie om handhavend 
op te treden tegen snelheidsover-
treders. Dit doet de politie. Maar 
de politie geeft ook aan dat de 
inrichting van de weg op enkele 
plekken niet zodanig optimaal 
is dat deze het juiste verkeers-
gedrag afdwingt. Er zijn, bij-
voorbeeld, plekken waar de weg 
recht is zonder verkeer remmende 
maatregelen. En de parkeervak-
ken staan niet aangegeven op de 
stoep. Om deze redenen geeft de 
politie momenteel geen prioriteit 
aan de verkeershandhaving op de 
Rijksstraatweg in Voorst.

Voorstel met extra 
maatregelen 
In de zomer van 2021 spraken wij 
met een aantal inwoners van het 
dorp en de stuurgroep ‘Verder 
met dorp Voorst’ over de erva-
ringen met de vernieuwde Rijks-
straatweg, de huidige inrichting 
van de weg én het advies van de 
politie. De uitkomst van het ge-
sprek is dat wij in beeld brengen 
welke wegaanpassingen minimaal 
nodig zijn om een goede ver-

keershandhaving te borgen. Het 
voorstel met minimale aanpas-
singen aan de Rijksstraatweg is 
met de stuurgroep besproken. Nu 
willen wij deze aanpassingen aan 
het hele dorp voorleggen.

Wegversmallingen en 
parkeervakken
Bij het voorstel met minimale aan-
passingen aan de Rijksstraatweg 
is rekening gehouden met ver-
schillende belangen. De aanpas-
singen zorgen voor een verkeers-
veiligere Rijksstraatweg en meer 
prioriteit in de verkeershandha-
ving. Daarnaast is er ook rekening 
gehouden met de uitgangspunten 
van het oorspronkelijke ontwerp 
van de Rijksstraatweg, zoals het 
niet toepassen van drempels 
en plateaus. De aanpassingen 
bestaan uit het toevoegen van 
wegversmallingen op de rechte 
stukken weg en het aangeven van 
parkeerplekken op de stoep. Fiet-
sers kunnen de wegversmallingen 
aan beide zijden veilig passeren, 
terwijl gemotoriseerd verkeer op 
elkaar moet wachten. De ver-
smallingen zijn nog wel breed 
genoeg voor het lokale vracht- 
en landbouwverkeer. De parkeer-
vakken worden aangeduid met 
enkel hoekmarkeringen en een 
P-tegel. Het aantal parkeervak-
ken is zoveel mogelijk afgestemd 
op het huidige parkeergedrag.

Inloopbijeenkomst 
Dorpshuis Voorst op 2 
maart 2022
Op woensdag 2 maart 2022 
organiseren wij een inloopbij-
eenkomst in het dorpshuis van 
Voorst. U bent hartelijk welkom 
om tussen 19.00 uur en 21.00 
uur binnen te lopen en kennis 
te nemen van ons voorstel. Er is 
gelegenheid tot het stellen van 
vragen en het geven van een re-
actie. Het voorstel staat ook op 
www.voorst.nl/rijksstraatweg en 
ook hier kunt u reageren op het 
voorstel.  ■



voorstwijzervoorstwijzer
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 14 februari 2022 tot en 
met vrijdag 18 februari 2022.

Bekendmakingen

Week 8: 23-2-2022

 
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/pu-
blicatie 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. Wij helpen u graag.

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
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 overuwbuurt.overheid.nl kunt u 
zich aanmelden voor een e-mailser-
vice. Met enkele stappen schrijft u 
zich in. U ontvangt dan dagelijks per 
e-mail een overzicht van besluiten en 
andere berichten die onder meer ge-
meenten, provincies en waterschap-
pen via overheid.nl publiceren. U stelt 
het type bericht in en van welke orga-
nisatie u deze berichten wilt ontvan-
gen. Daarbij is het ook mogelijk een 

afstand ten opzichte van uw adres 
aan te geven. U krijgt dan bericht 
over de actuele locatiegebonden be-
kendmakingen/publicaties binnen de 
door u aangegeven 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) ma-
ken wij op voorst.nl bekend. Vol-
gens artikel 12 van de Woningwet 
is deze vergadering openbaar. Wilt 
u hierbij aanwezig zijn? Dan ho-
ren wij dat graag van u. Houd er 
als derde belanghebbende reke-
ning mee dat een ingediend bouw-
plan al behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Adresonderzoek onbekende verblijfplaats (uitschrijven uit Basisregistratie Personen)

Kadijk 7A in Terwolde K. Erdemir Besluit genomen Z-21-13587_2022-07675

Kadijk 7A in Terwolde N. de Souza Besluit genomen Z-21-13576_2022-07675

Kadijk 7A in Terwolde A. Rahman Besluit genomen Z-21-13584_2022-07675

Algemene plaatselijke verordening

Spoor in Twello Onderhoud raildempers tijdens diverse nachten in de 
weken 38 tot 43 van 2022

Ontheffing verleend 
15/02/22

Z-22-01694_2022-08552

Twelloseweg 3 in Terwolde Bruiloft op 15/07/22 Melding ontvangen BW-2022-0020

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Regeling incidentele bijdrage ondersteuning naleving 
controle op CTB januari-maart 2022 

Vastgesteld Z-22-01274_2022-07610

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

Kruisvoorderweg 9 en Parallelweg 9 in Twello Woningbouw in Twello Noord Vastgesteld NL.IMRO.0285.171052-VS00

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen

de Zanden 103 in Teuge Melding lozing in bodem of riolering buiten inrichtingen 
voor tijdelijk verlagen grondwater

Melding ontvangen Z-HZ_MLBI-2022-0002

Omgevingsvergunning

Bongerdstraat 6 in Steenenkamer Uitbreiden woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0082

Ganzeboomsland 22 in Twello Bouwen woning (wijzigingsaanvraag op SXO-2020-0814) Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0761

H.W. Iordensweg 108A en 108B in Wilp Restaureren woning Vergunning verleend SXO-2020-0569

Middendijk 47 in Nijbroek Vergroten woning Vergunning verleend (revisie) Z-HZ_WABO-2013-044

Monnikenweg 7 in Nijbroek Plaatsen zonnepanelen Vergunning verleend SXO-2022-0064

Nabij de Vang 40 in Twello Kappen 2 esdoorns Aanvraag ontvangen SXO-2022-0095

Nijenbeekseweg 20B in Voorst Plaatsen overkapping Vergunning verleend SXO-2021-0707

Rijksweg A1 De Paal 931 Wilp - kad. perceel 
R345 Voorst

Bouwen overkapping voor snelladers Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0755

Rijksweg A1 De Paal 932 in Wilp - kad. perceel 
R345 Voorst

Bouwen overkapping voor snelladers (zuidelijke kant) Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0002

Verdistraat 4A in Twello Kappen acacia Aanvraag ontvangen SXO-2022-0092

Weteringserf 26 in Terwolde Bouwen vrijstaande woning Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0706

Zonnenbergstraat 45 in Wilp Bouwen varkensstal Aanvraag ontvangen SXO-2022-0088

Overig

Gemeente Voorst Ontheffing Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990 voor werkzaamheden groenonderhoud

Besluit genomen Z-22-01427_2022-07502

Twello Centrum Subsidievaststelling 2019 en 2020 Besluit genomen Z-21-12666_2022-07911

Sloopmelding

Hietweideweg 61 in Twello Verwijderen asbesthoudende tegellijm uit keuken Melding ontvangen SXO-2022-0085

Oudhuizerstraat 26 in Klarenbeek Verwijderen asbest dakbeschot Melding ontvangen SXO-2022-0089

Oudhuizerstraat 4 in Klarenbeek Slopen alle bouwwerken voor natuurontwikkeling Melding ontvangen SXO-2022-0084

Vaassenseweg 17 in Terwolde Afvoeren 8 losse asbest golfplaten Melding ontvangen SXO-2022-0090

RECTIFICATIE

In het Voorster Nieuws van 16 februari 2022 is vermeld 

Buddezand 27 0001 in Wilp Bouwen landhuis Landgoed de Fliert Aanvraag ontvangen SXO-2022-0075

Dit had moeten zijn:

Buddezand 27 in Wilp Bouwen landhuis Landgoed de Fliert Aanvraag ontvangen SXO-2022-0075
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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 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

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

Landelijke Opschoondag op 19 maart

Jaarlijks organiseert Nederland 
Schoon de Landelijke Opschoon-
dag. Dit jaar is de Landelijke Op-
schoondag op zaterdag 19 maart. 
Ook de gemeente Voorst is Sup-
porter van Schoon. We roepen in-
woners op om alleen, of met de 
buurt of een lokale vereniging, 
mee te doen. De gemeente stelt 
het benodigde materiaal beschik-
baar voor de deelnemende vrijwil-
ligers, en er is ook een vergoeding 
per volle zak verkrijgbaar. 

Vergoeding
Op maandag 21 maart haalt de 
gemeente de zakken met opge-
ruimd zwerfafval, en de mate-

rialen, weer op. In ruil voor het 
opruimen geeft de gemeente 
een kleine vergoeding van € 5 
per volle zak, met een maximum 
van € 50 per aanmelding. Als de 
zakken geteld zijn, maakt de ge-
meente de vergoeding over naar 
uw bankrekening. 

Zwerfafvalmateriaal
De materialen (grijpers, afval-
zakhouders, afvalzakken) liggen 
op vrijdag 18 maart klaar bij de 
gemeentewerf (Jupiter 2, Twello). 
Dit is de dag voor de Landelijke 
Opschoondag. Wilt u zwerfafval-
materiaal lenen, maar bent u niet 
in de gelegenheid deze op vrijdag 

Kwijtschelding van de gemeentebelastingen? 

Heeft u een bijstandsuitkering of 
een ander minimuminkomen? Of 
kunt u met uw inkomen moeilijk 
rondkomen? Misschien komt u in 
aanmerking voor kwijtschelding. 
De aanslagen voor een aan-
tal belastingen hoeft u dan niet 
te betalen. Of u in aanmerking 
komt voor kwijtschelding hangt 
af van uw persoonlijke situatie 
en uw financiële omstandighe-
den. Op www.tribuut.nl leest u 
wat u kunt doen om kwijtschel-
ding aan te vragen. Twijfelt u of u 
in aanmerking komt en wilt u uw 
situatie met Tribuut bespreken? 

Neem dan gerust contact op met 
Tribuut: 055-580 22 22. Telefo-
nisch is Tribuut bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag 
van 08.30 uur tot 17.00 uur en 
op vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 
uur: 055-580 22 22. Of stuur een 
e-mail naar info@tribuut.nl  ■

Aanbesteding laadpalen naar Vattenfall InCharge

De aanbesteding voor de laad-
palen in de openbare ruimte in 
Oost-Nederland gaat naar Vat-
tenfall InCharge. Nieuw is het 
proactief plaatsen van laadpa-
len, het plaatsen van laadpalen 
voor bestel- en buurtbusjes en 
het datagestuurd plaatsen van 
laadpalen. Met deze aanbe-
steding ondersteunen de pro-
vincies Gelderland en Overijs-
sel de gemeenten bij de aanleg 
van voldoende laadpalen om 
de groei van het aantal e-au-
to’s bij te houden. De volgende 
stap is het ondertekenen van de 
concessieovereenkomst.

Vanaf 15 maart aanvragen
De gedeputeerden Helga Witjes 
(mobiliteit provincie Gelderland) 
en Tijs de Bree (energietransitie 
provincie Overijssel), zijn blij dat 
zoveel gemeenten hebben inge-
tekend voor deze concessie: 67 
van de in totaal 77 gemeenten uit 
beide provincies doen mee. De 
gemeenten zijn nauw betrokken 
bij deze aanbesteding. Vattenfall 
InCharge is ondertussen gestart 
met de voorbereidingen. E-rijders 
kunnen vanaf 15 maart 2022 al 
een aanvraag indienen. Het gaat 

om een concessie voor een ter-
mijn van 10 jaar. Hiervan mag 
Vattenfall InCharge de eerste 3 
jaar exclusief laadpalen plaatsen. 

Proactief en data gestuurd 
plaatsen
In elke deelnemende gemeente 
worden jaarlijks een aantal laad-
palen (voor de vraag uit) geplaatst 
op plekken waar de vraag naar 
een laadpaal wordt verwacht. 
Per gemeente gaat het jaarlijks 
om aantallen tussen de 1 en 50 
laadpalen. Dit aantal is afhan-
kelijk van de grootte van de ge-
meente, het aantal woningen met 
een eigen oprit en het verwachte 
aantal elektrische auto’s in die 
gemeente. “Die plekken zijn door 
de gemeenten aangegeven op 
plankaarten. Dat leidt tot meer 
snelheid bij het plaatsen”, aldus 
Helga Witjes. “We gaan bovendien 
op basis van het monitoren van 
de laadgegevens van de laadpa-
len, ook datagestuurd laadpalen 
bijplaatsen als het verbruik van 
een paal boven de 5000 kWh/jaar 
komt”, vult Tijs de Bree aan. 

Elektrische voertuigen
Tijs de Bree:  “In de binnensteden 

zie je steeds meer elektrische 
voertuigen die moeten laden. 
Denk aan elektrische deelau-
to’s, bestelbusjes en buurtbus-
sen”. Vattenfall InCharge gaat 
ook hiervoor laadpalen plaatsen, 
naast de laadpalen die al in de 
publieke ruimte geplaatst wor-
den voor e-rijders zonder een 
eigen oprit.  “Met deze concessie 
komen we ook aan die behoefte 
tegemoet, net als de vraag naar 
laadpalen op laadpleinen” aldus 
Helga Witjes. 

GO-RAL
De provincies Gelderland en 
Overijssel ondersteunen de ge-
meenten bij het uitrollen van 
een slim, dekkend en betrouw-
baar laadnetwerk onder de naam 
GO-RAL (Gelders-Overijsselse 
Regionale aanpak laadinfra-
structuur). Onder andere door 
het organiseren van deze geza-
menlijke aanbesteding. Hiermee 
worden gemeenten ontzorgd en 
begeleid bij het uitvoeren van de 
afspraken uit de Nationale Agen-
da Laadinfrastructuur (NAL). De 
GO-RAL valt onder de Natio-
nale Agenda Laadinfrastructuur 
(NAL).  ■

Vervoersverbod vanwege vogelgriep in Eefde

Bij een pluimveebedrijf in Eefde is 
een uitbraak van vogelgriep vast-
gesteld. Om verspreiding van het 
vogelgriepvirus te voorkomen is 
er een vervoersverbod ingesteld in 
een zone van 10 kilometer rond-
om het besmette bedrijf in Eefde. 
Dit vervoersverbod geldt ook in 
een gedeelte van de gemeente 
Voorst. Kijk voor meer informa-
tie en een kaart van het gebied 
met een vervoersverbod naar het 
nieuwsbericht op: voorst.nl

Vervoers- en jaagverbod
Het vervoersverbod heeft betrek-
king op alle vogels, en op broed- 
en consumptie-eieren vanaf een 
locatie met vogels. Ook geldt het 
vervoersverbod voor mest van vo-
gels, gebruikt strooisel, en voor 
andere dieren en dierlijke pro-
ducten afkomstig van bedrijven 
met gevogelte. Daarnaast gelden 
aanvullende regels voor de jacht. 
Het is bijvoorbeeld verboden om 
in dit gebied te jagen op eenden. 
Het is ook verboden om te jagen 
in gebieden waar dat watervogels 
kan verstoren.

Maatregelen om versprei-
ding te voorkomen
Naast het vervoersverbod gelden 

nog altijd de landelijke maatre-
gelen. Zoals een verbod op het 
bezoeken van vogelverblijfplaat-
sen van risicovogels, tenzij dit 
absoluut noodzakelijk is. Risico-
vogels zijn bijvoorbeeld hoen-
derachtigen (zoals kippen), wa-
tervogels en loopvogels. Ook de 
landelijke ophok- en afscherm-
plicht is nog onverminderd van 
kracht. En er is een verbod in-
gesteld op het tentoonstellen 
van pluimvee, watervogels en 
loopvogels.

Ziet u een dode vogel? 
■ Raak de vogel(s) niet aan!
■ Op dezelfde plek 1 of 2 dode 

wilde eenden, zwanen of gan-
zen gevonden? Of minder dan 
20 andere wilde vogels? Meld 
dit bij het Dutch Wildlife Health 
Centre (DWHC).

■ Op dezelfde plek 3 of meer 
dode eenden, zwanen of gan-
zen gevonden? Meld dit bij het 
Landelijk meldpunt voor dier-
ziekten: 045-54 63 188.

■ Dode hobbykippen of hob-
byvogels? Meld dit bij uw 
dierenarts.

Meer informatie: rijksoverheid.
nl/onderwerpen/vogelgriep  ■

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl

18 maart op te halen? Neem dan 
zo snel mogelijk contact op via 
opschoondag@voorst.nl zodat we 
samen naar een andere mogelijk-
heid kunnen kijken. 

Aanmelden
Mail uw aanmelding voor deel-
name aan de Landelijke Op-
schoondag uiterlijk 16 maart naar:  
opschoondag@voorst.nl onder 
vermelding van:
 Uw naam
 Het aantal deelnemers
 Uw adres
 Uw rekeningnummer
 Wel of niet zwerfafvalmateriaal 

lenen van de gemeente Voorst?  ■


