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Gemeentelijke informatie

Kent u iemand die een lintje verdient?

Iemand die zich veel jaren 
achtereen inzet voor de sa-
menleving kan in aanmerking 
komen voor een Koninklijke 
onderscheiding. Een Konink-
lijke onderscheiding wordt op 
twee momenten verleend: tij-
dens de Lintjesregen op de laat-
ste werkdag voor Koningsdag, 
en bij tussentijdse ‘bijzondere 
gelegenheid’. 

Algemene gelegenheid 
‘Lintjesregen’
Stuur uw aanvraag voor 1 juli 
2022 naar de burgemeester om 
iemand voor te dragen voor een 
Koninklijke onderscheiding bij 
algemene gelegenheid, ook wel 
bekend als de ‘Lintjesregen’.   

Bijzondere gelegenheid
Stuur uw aanvraag minimaal vijf 
maanden voor de dag van de 
gewenste gelegenheid naar de 
burgemeester als u iemand wilt 
voordragen voor een Koninklijke 
Onderscheiding ‘bij bijzondere 
gelegenheid’. Om iemand voor 
te dragen voor een Koninklijke 
Onderscheiding ‘bij bijzondere 
gelegenheid’ moet het tijdstip 
van die gelegenheid onlosma-
kelijk verbonden zijn met de 
verdiensten van die persoon.  

Meer informatie
Op voorst.nl en lintjes.nl kunt u een 
voorstelformulier downloaden. 
Hier vindt u ook meer informatie 
over het decoratiestelsel.  ■ 

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. Meike 
van den Elsen (15 jaar), Marit 

‘Tegels eruit, plant erin!’
Inwoners kunnen nu ook individueel meedoen

Het weer in Nederland wordt steeds 
extremer. Hevige regenbuien en 
lange periodes van hitte en droogte 
volgen elkaar op. Veel tuinen zijn 
ingericht met ‘steen’ in plaats van 
gras en aarde. Daardoor krijgen we 
steeds vaker te maken met proble-
men als hittestress en waterover-
last. Al die stenen verkoelen niet 
op een hete dag, en stenen laten 
ook geen water door wanneer het 
regent. Daarom adviseren we onze 
inwoners om (een aantal) tegels in 
hun tuin te vervangen door gras of 
planten. Hiermee voorkomt u wa-
teroverlast en het is ook goed voor 
de biodiversiteit. De gemeente 
helpt u met de actie ‘Tegels eruit, 
plant erin’ waarvoor inwoners zich 

nu ook individueel kunnen aanmel-
den (de eerder gecommuniceerde 
voorwaarde van minimaal 7 adres-
sen per straat is vervallen). 

Tegels eruit, plant erin
De gemeente helpt u met de actie 
‘Tegels eruit, plant erin’:

	Afvoer van de tegels. 
	Afvoer van wit zand.
	Leveren van bemeste tuinaarde.

Voorwaarden voor deelname aan 
‘Tegels eruit, plant erin’:
	Een foto van de betegelde tuin 

vooraf aanleveren en achteraf een 
foto van het resultaat van de actie 
‘Tegels eruit, plant erin’. 

	Per adres worden minimaal een 
paar tegels verwijderd. Deelname 
is ook mogelijk als u (een stukje) 
basaltsplit wil vervangen door 
planten. 

Dit regelt u zelf:
	Stuur een e-mail naar duurzaam@

voorst.nl om u aan te melden. 
	Zorg zelf voor tuinierspullen. 
	Stuur minimaal 2 weken van te-

voren een plan naar de gemeente, 
met daarin opgenomen:

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 18-7-2022 tot en met 
vrijdag 22-7-2022.

Bekendmakingen

Week 30: 27-7-2022

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Centrum van Twello Vrolijke Vrijdagen Twello 2022 op 15-7, 22-7, 29-7, 5-8, 12-8 en 
19-8 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Melding ontvangen BW-2022-0198

Hoek Dorpsplein-Dijkhuizenweg-Geersepad in 
Nijbroek

Dikke Mik dorpsfeest 2022 op 18-8, 19-8 en 20-8 Toestemming verleend BW-2022-0185

Zwarte Kolkstraat 80 in Wilp Achterhoekse Winterfair op 27-11- 2022 Melding ontvangen BW-2022-0197

Omgevingsvergunning

de Spil 14 in Twello Legaliseren bestaand bijgebouw Vergunning verleend SXO-2022-0298

Dorpsstraat 1 in Twello Plaatsen berging met veranda Aanvraag ontvangen SXO-2022-0400

Ganzevlesweg 6 in Teuge Verbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2022-0391

Grotenhuisweg 45 in Wilp Bouwen steltenberg Aanvraag ontvangen SXO-2022-0412

Kortenaerstraat 16 in Twello Uitbreiden kinderdagverblijf Aanvraag ontvangen SXO-2022-0397

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 ont-
vangst 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. Aan-
melden is mogelijk tot 1 oktober 
2022.  ■

	Foto’s van de tegels (of ba-
saltsplit) die verwijderd gaan 
worden (per locatie een foto) 
en geef daarbij aan om hoeveel 
m2 het gaat. 

	Uw adres.
	De plek waar de gemeente de 

tegels/het zand moet opha-
len en eventueel de tuinaarde 
moet plaatsen (het ophalen en 
leveren is niet mogelijk tijdens 
de bouwvak van 23 juli tot en 
met 13 augustus 2022). 

Deze actie ‘Tegels eruit, plant erin’ 
geldt het hele jaar. Er is echter wel 
een maximumbudget beschikbaar 
voor deze actie. Stuur daarom snel 
een e-mail om u aan te melden.  ■
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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 & 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 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? Op overheid.
nl is dit mogelijk. 

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.

Lochemsestraat 36 in Terwolde Kappen 2 bomen Aanvraag ontvangen SXO-2022-0410

Nijverheidsstraat 36 in Twello Uitbreiden bedrijfspand Aanvraag ontvangen SXO-2022-0402

Oude Rijksstraatweg 59A in Twello In gebruik nemen bedrijfspand voor uitgifte kledingbank Aanvraag ontvangen SXO-2022-0403

Rozenhofstraat 1 in Steenenkamer Plaatsen eenzijdige nokverhoging Aanvraag ontvangen SXO-2022-0406

Vermeersweg 42 in Twello Verplaatsen inrit Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0293

Wilpsedijk 2 in Wilp Vestigen bedrijfsactiviteiten in de ateliers Aanvraag ontvangen SXO-2022-0407

Sloopmelding

Klarenbeekseweg 24 in Voorst Verwijderen asbest golfplaten schuur Melding ontvangen SXO-2022-0401

Kopermolenweg 14 in Klarenbeek Verwijderen delen asbest uit hal houtfabriek Melding ontvangen SXO-2022-0404

Vaassenseweg 53A in Nijbroek Verwijderen asbestdak schuur Melding ontvangen SXO-2022-0399

Zonnenbergstraat 27 in Wilp Verwijderen asbest uit woning Melding ontvangen SXO-2022-0405

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


