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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Openbare raadsvergadering 
maandag 4 juli 2022, aanvang 19.30 uur
raadszaal gemeentehuis, H.W. Iordensweg 17, Twello

Openbaar
Op 4 juli gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. De raadsvergadering 
begint om 19.30 uur. U bent welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. 
Daarnaast is de vergadering digitaal te volgen via https://voorst.raadsinformatie.nl of scan de QR-
code met uw smartphone of tablet. Later terugkijken kan ook.

Onderwerpen    
■	 Beëdiging	van	de	opvolger	van	raadslid	Peter	Wormskamp	(Peter	Wormskamp	is	nu	wethouder)
■	 Afscheid	van	Peter	Wormskamp	als	raadslid
■	 Bestemmingsplan	Woningbouw	Enkweg,	Posterenk
■	 Advisering	aan	het	Commissariaat	voor	de	Media	over	aanwijzing	lokale	media-instelling
■	 Controleprotocol	en	normenkader	2022
■	 Aanwijzen	functionaris	gegevensbescherming
■	 Mutatie	fractievertegenwoordigers
■	 Toelichting	van	de	accountant	op	het	accountantsverslag
■	 Jaarstukken	2021

Geen inspreekmogelijkheid
U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.

Informatie
In het raadsinformatiesysteem https://voorst.raadsinformatie.nl staan alle stukken die betrekking 
hebben	op	de	vergaderingen	van	de	gemeenteraad.	Als	u	met	uw	smartphone	of	tabletcomputer	
de QR-code scant komt u direct bij de vergaderstukken. 

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.	Twit-
ter: @RaadVoorst. 

Vergaderingen en bijeenkomsten
■	 maandag	4	juli	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:	r.hafkamp@voorst.nl	en	06-53	11	65	06
■	 Jürgen	Wolff	van	Wülfing,	fractievoorzitter	CDA:	j.wolffvanwulfing@voorst.nl	en	06-43	90	39	27
■	 Emiel	de	Weerd,	fractievoorzitter	VVD-Liberaal2000:	e.deweerd@voorst.nl	en	06-19	32	24	45
■	 Arend	Jansen,	fractievoorzitter	Voortvarend	Voorst:	a.jansen@voorst.nl	en	06-50	66	66	01
■	 Bertine	Grevinga,	fractievoorzitter	PvdA-GroenLinks:	b.grevinga@voorst.nl	en	06-15	41	54	47	
■	 Wim	Vrijhoef,	fractievoorzitter	D66:	w.vrijhoef@voorst.nl	en	06-11	86	14	77
■	 Arco	Hak,	fractievoorzitter	SGP:	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	voor	de	gemeenteraad?	Neem	gerust	contact	op	met	de	raadsgriffier,	Bernadette	
Jansen:	0571-27	92	17,	of	de	locogriffier,	Dini	Vriezekolk:	0571-27	93	87.

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

Boomgaardavond	op	woensdagavond	6	juli 
tips en adviezen om de biodiversiteit in uw 
hoogstamboomgaard te bevorderen

Op	woensdagavond	6	juli	orga-
niseert	de	stichting	IJsselboom-
gaarden	een	‘Boomgaardavond’	
in de hoogstamboomgaard van 
de	familie	van	Dongen,	Binnen-
weg 7-9 in Voorst. De avond be-
gint om 19.30 uur en alle boom-
gaardeigenaren in de gemeente 
Voorst zijn hartelijk welkom om 
gratis	deel	te	nemen.	Stuur	een	
e-mail naar lerutte@ijsselboom-
gaarden.nl om u aan te melden 
voor deze boomgaardavond. 

Boomgaard	met	kruiden,	
insecten en vogels
In de gemeente Voorst zijn veel, 
grote en kleine, hoogstam-
boomgaarden.	Maar	 op	welke	
manieren kunt u uw boom-
gaard inrichten en beheren zo-
dat er volop kruiden groeien en 
bloeien?	 En	 hoe	 maakt	 u	 van	
uw boomgaard een prachtige 
leefomgeving voor insecten en 
vogels? Tijdens de boomgaar-
davond	op	6	 juli	 krijgt	u	ant-
woorden	op	deze	vragen.	En	is	
er gelegenheid om samen met 
andere boomgaardeigenaren er-

varingen uit te wisselen over de 
mogelijkheden om de biodiversi-
teit in de hoogstamboomgaarden 
te bevorderen. Het gaat hierbij 
niet om het snoeien van bomen, 
maar juist over andere elementen 
in de boomgaard. Zoals de heg 
en het gras, en de kruiden onder 
de bomen. 

Bevorderen	biodiversiteit	
in de hoogstamboomgaard
De	 stichting	 IJsselboomgaar-
den voert het meerjarige pro-
ject	 ‘Bevorderen	 biodiversiteit	
in	 de	 hoogstamboomgaarden’	
uit in opdracht van de Gemeente 
Voorst.	Er	 is	onder	andere	een	
Wegwijzer gemaakt met informa-
tie over verschillende maatrege-
len die helpen om meer kruiden, 
bloemen, insecten en vogels in 
uw boomgaard te krijgen. Tij-
dens	de	boomgaardavond	op	6	
juli worden ook vogelnestkasten 
met korting aangeboden. Deze 
vogelnestkasten zijn speciaal ge-
maakt voor enkele vogelsoorten 
die goed in hoogstamboomgaar-
den gedijen.  ■

Bezoek	aan	het	gemeentearchief

De verhuizing van het archief, te-
rug naar het vernieuwde gemeen-
tehuis, is afgerond. Vanaf maan-
dag 4 juli 2022 bent u, op afspraak, 
weer hartelijk welkom voor inzage 
in het gemeentearchief.  

Inzage op afspraak
We vragen u vooraf een afspraak 
te maken. Dit geeft onze mede-
werkers de tijd om de door u aan-
gevraagde dossiers voor u klaar 
te	 leggen	 in	de	studieruimte.	En	
u weet precies wanneer u terecht 
kunt in het gemeentearchief. 
U heeft dan 2 uur de tijd om de 
documenten te bekijken. Kijk op 
voorst.nl voor het plannen van uw 
afspraak,	of	bel	0571-27	99	11.	
We sturen u een e-mail met uw 
afspraakbevestiging en de bezoe-
kersregels	 (staan	ook	op	voorst.
nl)	die	gelden	voor	 inzage	in	het	
archief.	Met	de	QR-code	in	uw	e-
mail meldt u zich op het afgespro-
ken tijdstip bij de klantzuil in de 
ontvangsthal van het gemeente-
huis of bij het servicepunt. 

Openingstijden
De studieruimte van het gemeen-
tearchief is op afspraak geopend: 
■	maandag	van	13.00	uur	tot	
17.00 uur. 
■	woensdag	van	9.00	uur	tot	
13.00 uur.  ■



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 20 juni 2022 tot en met 
vrijdag 24 juni 2022.

Bekendmakingen

Week	26:	29-6-2022

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene	plaatselijke	verordening	en	evenementenvergunning
Bloemenksweg	38	in	Voorst WM	Aufguss	op	12-9-2022	t/m	18-9-2022 Melding	ontvangen BW-2022-0164
Bosweg	14	in	Klarenbeek Feestavond op 2-7-2022 Toestemming verleend BW-2022-0134
Evenemententerrein	naast	Fokkerstraat	50	in	Teuge Dorpsfeest Teuge op 9-9, 10-9 en 11-9-2022 Toestemming verleend BW-2022-0153
Recreatieplas	Bussloo	en	omgeving Voorster Triatlon op 10-7-2022 Toestemming verleend BW-2021-0130
Rijksstraatweg 42 in Voorst Mini	Bierfestival	Beekzicht	op	20-8-2022 Toestemming verleend BW-2022-0147
Schakerpad	8	in	Twello 12-dagen regeling voor ten gehore brengen muz-

iek	tijdens	Jubileumfeest	50	jaar	op	9-7-2022	van	
20.00-00.30 uur

Melding	ontvangen BW-2022-0169

Vaassenseweg 3 in Terwolde Terwolds	Oktoberfest	op	18-9-2022 Toestemming verleend BW-2022-0156
Bestemmingsplan	(beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Duistervoordseweg	54	in	Twello Realisatie vijftien appartementen mogelijk maken Voornemen bestemmingsplan 

voor te breiden
Z-22-02190_2022-31369

Zuiderlaan in Twello Realisatie nieuwe brandweerkazerne Ontwerp NL.IMRO.0285.171053-
OW00

Milieumelding
Johan	Willem	Frisostraat	15	in	Twello Gebruiken bedrijfspand als opslag Melding	ontvangen Z-MELD840-2022-000579
Weerdseweg 11 in Wilp Bouwen	wagenberging Melding	ontvangen Z-MELD840-2022-000578
Omgevingsvergunning
Bekendijk	2	in	Terwolde Bouwen	bed	&	breakfast	en	stal Proceduretermijn	verlengd SXO-2022-0225
Buddezand	27	in	Wilp Bouwen	kweekkas Vergunning verleend SXO-2022-0340
Dijkhuizenweg	26	in	Nijbroek Vervangen kozijnen en houtwerk aan woning Vergunning verleend SXO-2022-0323
Dorpsstraat	75	in	Terwolde Kappen 2 bomen Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0352
Enkpad	2	in	Voorst Intern verbouwen woning Vergunning verleend SXO-2022-0229
Enkweg	21	in	Voorst Plaatsen	dakkapel Vergunning verleend SXO-2022-0234
Gravenstraat 17 in Voorst Kappen 2 bomen Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0336
Melkleenweg	3	in	Terwolde Bouwen	woning	met	schuur	(wijzigingsaanvraag	op	

SXO-2019-0693)
Vergunning verleend SXO-2022-0259

Middendijk	17	in	Nijbroek Bouwen	overkapping	boven	uitloopstal Proceduretermijn	verlengd SXO-2022-0233
Monnikenweg	11	in	Nijbroek Nieuwbouwen	woning	(wijzigingsaanvraag	op	SXO-

2021-0447)
Vergunning verleend SXO-2022-0318

Oud Lochemseweg 40 in Wilp Bouwen	werktuigenberging	met	potstal	(wijziging-
saanvraag	op	SXO-2021-0555)

Vergunning verleend SXO-2022-0150

Oude	Rijksstraatweg	17A	en	19	in	Twello Wijzigen gevel Vergunning verleend SXO-2022-0181
Parallelweg	9	in	Twello Bouwen	schuur	met	veranda Vergunning verleend SXO-2022-0274
Sint	Maartenserf	85	in	Twello Uitbreiden woonkamers Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0343
Thorbeckelaan	38	in	Twello Plaatsen	schutting	en	bouwen	veranda	met	schuur Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0335
Uiverstraat 32 in Teuge Aanleggen	inrit Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0348
Vaassenseweg	22	en	22A	in	Nijbroek Wijzigen bestemming naar plattelandswoning Aanvraag	ontvangen SXO-2022-0347
Vaassenseweg	52	in	Nijbroek Bouwen	werktuigenberging	met	werkruimte Proceduretermijn	verlengd SXO-2022-0232
Overig
Rijksstraatweg	36	in	Wilp Proces-verbaal	aan	degene	die	de	goederen	onder	

zijn beheer had/Ontruiming woning
Melding Z-22-06021_2022-32349

Sloopmelding
Adriaen	van	Ostadestraat	19	in	Twello Verwijderen asbest uit woning Melding	ontvangen SXO-2022-0337
Kruisbosweg 2 in Voorst Verwijderen asbest uit gedeelte vee- en kapschuur Melding	ontvangen SXO-2022-0346
Melkleenweg	2	in	Terwolde Verwijderen asbest dakbeschot Melding	ontvangen SXO-2022-0338
Veenhuisweg	45	in	Twello Verwijderen asbesthoudende materialen woning Melding	ontvangen SXO-2022-0331
Vivaldistraat 2 in Twello Verwijderen asbest afvoerpijp Melding	ontvangen SXO-2022-0344
Wellinkhofweg	5	in	Terwolde Slopen	bijgebouw Melding	ontvangen SXO-2022-0341
Tijdelijke verkeersmaatregel
Afsluiten	voor	alle	verkeer	in	Teuge	van	9-9-2022	
vanaf	18.00	uur	tot	11-9-2022	20.00	uur:
-	 Fokkerstraat vanaf tennisvereniging tot einde 

evenemententerrein
Dorpsfeest Teuge Besluit	genomen BW-2022-0153

Afsluiten	voor	alle	verkeer	in	Teuge	op	1-9-2022	
van	8.30-12.30	uur:
-	 Blériotstraat

Streetwise-dag Besluit	genomen BW-2022-0167



voorstwijzervoorstwijzer
Afsluiten	voor	alle	verkeer	in	Wilp	op	10-7-2022	van	
8.00-14.00	uur
-	 Zwarte Kolkstraat
-	 Grotenhuisweg,	vanaf	Enkweg	tot	Streilerweg
-	 Streilerweg
-	 Kneuterstraat,	vanaf	Streilerweg	tot	Withagen-

weg
-	 Withagenweg,	vanaf	Sluinerweg	tot	hoofdingang	

Bussloo
-	 Sluinerweg,	vanaf	Ardeweg	tot	Tienmorgenweg

Afsluiten	voor	alle	gemotoriseerde	verkeer
-	 H.W. Iordensweg, vanaf Zwarte Kolkstraat tot 

aan	de	Molenallee

Voorster Triatlon Besluit	genomen BW-2021-0130

■ Postbus 9000 - 7390 HA Twello ■	H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA  Twello ■ 0571 - 27 99 11 ■ www.voorst.nl ■ gemeente@voorst.nl

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 de receptie 
in het gemeentehuis. 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 mo-

gelijk op overheid.nl. 

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 Woning-
wet is deze vergadering openbaar. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan 
horen wij dat graag van u. 

Houd er als derde belangheb-
bende voor de goede orde ook 
rekening mee dat een ingediend 
bouwplan al behandeld kan zijn in 
een welstandsvergadering.

Buurtactie	‘Tegels	eruit,	plant	erin!’

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 problemen als hit-
testress	 en	 wateroverlast.	 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	vervan-
gen door gras of planten. Hiermee 
voorkomt u wateroverlast en het is 
ook goed voor de biodiversiteit. 

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.
■	 Leveren	van	planten	(t.w.v.	maxi-
maal	€	15	per	adres).

Voorwaarden voor 
deelname aan 
‘Tegels	eruit,	plant	erin’:
■	Aanmelden	per	straat	(met	mini-
maal	7	adressen).

■	 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:
■	Maak	 voldoende	 (minimaal	 7)	

Onderhoudswerkzaamheden gemeentelijke wegen 2022

buren enthousiast voor de actie 
‘Tegels	eruit,	plant	erin’

■	 	Prik	een	datum	voor	een	actie-
dag om de werkzaamheden uit te 
voeren.

■	 Stuur	een	e-mail	naar	duurzaam@
voorst.nl om u aan te melden. 

■	 Zorg	zelf	voor	tuinierspullen.
 
Stuur	minimaal	2	weken	van	tevo-
ren een plan naar de gemeente, met 
daarin opgenomen:
■	 Foto’s	van	de	tegels	(of	basaltsplit)	
die	verwijderd	gaan	worden	(per	
locatie	een	foto)	en	geef	daarbij	
aan om hoeveel M2 het gaat. 

■	Welke	planten	u	graag	in	uw	tuin	

wilt planten. 
■	De	adressen	van	alle	deelnemers
■	De	plek	die	geschikt	 is	voor	het	

plaatsen van een container, de 
tuinaarde en de planten door de 
gemeente.

■	De	contactgegevens	van	de	coör-
dinator van de buurtactie. 

Maak	er	een	gezellige	actiedag	van	
met	de	hele	buurt!

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.  ■

In de periode begin van juli tot en 
met begin oktober 2022 gaat TWW, 
in opdracht van de gemeente Voorst, 
onderhoudswerkzaamheden uitvoe-
ren aan asfaltwegen. Hieronder ziet 
u een overzicht van de werkzaam-

heden en de wegen waar deze werk-
zaamheden uitgevoerd worden.  

Vervangen/aanbrengen 
nieuwe deklaag
■	Heegsestraat	 tussen	 Zeedijk	 en	

Ossenkolkweg
■	Hazeltweg
■	 Begraafplaats	Terwolde

Vervangen/aanbrengen 
nieuwe deklaag en 
grasbetonstenen
■	 Polveensweg
■	Verlengde	Broekstraat/De	Kar	tus-
sen	spoor	en	Broekstraat

■	Woudweg	 tussen	 Holthoe-
vensestraat en de rotonde

Vervangen/aanbrengen 
nieuwe deklaag en 
bermbeton
■	 Zonnenbergstraat	 tussen	Leem-

steeg en Tienmorgen

Bakfrezen
■	De	Riete	bij	perceel	75	
■	Oyseweg
■	Oudhuizerstraat	nabij	perceel	19A
■	Tiendijkenseweg
■	Bandijk	bocht	bij	Matanze
■	Meermuidenseweg	perceel	5/7
■	Gravenstraat	nabij	perceel	22
■	De	Kar	tussen	spoor	en	

gemeentegrens
■	Zonnenbergstraat	zijpoot	54/56
■	Holtweg	hoek	Voordersteeg

■	Geersepad	tussen	Veluwsedijk	en	
Nijbroekse wetering

■	Haanstraat	bij	Zandwal
■	Kadijk	hoek	Middendijk
■	Voordersteeg	bij	perceel	3
■	Klokkenkampsweg	bij	perceel	20

Aanbrengen	slijtlagen	en	
bakfrezen
■	Leemsteeg	zijpoot	14/20
■	Oysedwarsweg	zijpoot	1/3
■	Groenstraat
■	Weerdseweg	tussen	kom	Wilp	en										

watergang

Vragen?
De werkzaamheden worden per 
weg/traject uitgevoerd. De aan-

nemer informeert de aanwonen-
den, bedrijven en belangheb-
benden schriftelijk, minimaal 
vijf dagen van tevoren, over het 
afsluiten van de weg. De wegen 
blijven voor aanwonenden, be-
drijven en aangrenzende per-
celen zoveel als mogelijk be-
reikbaar. De werkzaamheden 
brengen enige overlast met zich 
mee. Uiteraard proberen we de 
overlast zoveel mogelijk te be-
perken. Heeft u voorafgaand aan 
de werkzaamheden vragen? Neem 
gerust contact op met de uitvoer-
der van TWW , Robin Hogenkamp:  
r.hogenkamp@tww.nl of 
06	–	83	26	33	61.		■


