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

gemeenteraad 
Ronde-tafelgesprekken maandag 5 september 19.30 uur 
Gemeentehuis in Twello

Maandag 5 september 2022 houdt de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. Met deze ge-
sprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. De raadsleden 
stellen vragen aan insprekers en het college. Dat doen ze als voorbereiding op de raadsvergadering 
van maandag 19 september. De vergaderingen zijn digitaal te volgen. 
Ga hiervoor naar https://voorst.raadsinformatie.nl of scan de QR-code met uw smartphone of 
tablet. Later terugkijken is ook mogelijk.

Deelnemen
Het is mogelijk om deel te nemen aan een gesprek. Tijdens het ronde-tafelgesprek kunt u uw mening 
geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden voor deelname doet u door bij voorkeur 
uiterlijk maandag 5 september 12.00 uur een e-mail naar raad@voorst.nl te sturen. Daarna neemt de 
griffie contact met u op. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde onderwerpen? Stuur dan uw 
reactie naar raad@voorst.nl

Agenda 
Raadszaal:

1. Convenant Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen 
Het college is van plan een besluit te nemen over het hierboven genoemde onderwerp. Voordat het 
college definitief een besluit neemt krijgt de raad de gelegenheid hierover zijn mening te geven. De 
gemeenten in de regio Oost-Veluwe zijn van plan per 1 januari 2023 een nieuw convenant te sluiten 
voor regionale samenwerking op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Het 
uitgangspunt is financiële solidariteit. Het convenant beschrijft de regionale samenwerking tussen de 
deelnemende gemeenten en in het bijzonder de verhouding en afspraken tussen de gemeente Apel-
doorn als budgethouder en de regiogemeentes.

2. Verordening nadeelcompensatie gemeente Voorst 
Het is door nieuwe wetgeving noodzakelijk om de huidige ‘Procedureverordening voor advisering tege-
moetkoming in planschade’ te vervangen. De vaststelling van de verordening is feitelijk een 'technische' 
kwestie, stelt het college. Er is geen sprake van nieuw beleid en het voorstel voor deze verordening 
heeft niet ter visie gelegen. Het is aan de raad de nieuwe verordening vast te stellen.

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 terugkijken is ook mogelijk.

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 5 september 19.30 uur ronde-tafelgesprekken 
■ maandag 19 september 19.30 uur raadsvergadering

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? Neem gerust contact op met de locogriffier, Dini Vriezekolk: 06 - 25 47 13 94. 
Als u algemene vragen voor de gemeente Voorst heeft belt u 0571-27 99 11. 

Uitbetaling extra energietoeslag van 500 euro 
voor huishoudens met een laag inkomen
Op 12 juli 2022 heeft de Eerste Kamer het besluit genomen om de 
energietoeslag voor 2022 met € 500 te verhogen. In totaal wordt de 
energietoeslag inclusief deze verhoging € 1300. 
De energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen 
deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. De toeslag 
wordt uitgekeerd per huishouden.

Heeft u in 2022 de vergoeding van € 800 al ontvangen van de ge-
meente Voorst? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch voor 
het einde van 2022 de extra € 500 energietoeslag. Inwoners die een 
aanvraag hebben ingediend en nog geen beslissing hebben ontvangen, 
krijgen ook automatisch de extra toeslag als zij aan de voorwaarden 
voldoen.

Nog geen energietoeslag ontvangen?
Inwoners van de gemeente Voorst die een laag inkomen hebben (tot 
125% van het bijstandsniveau) maar nog niet eerder de energietoeslag 
hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen, voor de totale ener-
gietoeslag van € 1300.
Let op: Heeft u nog geen energietoeslag aangevraagd? Het is nog tot 
1 januari 2023 mogelijk om energietoeslag voor 2022 aan te vragen. 
Op www.voorst.nl/energietoeslag vindt u het aanvraagformulier en 
de voorwaarden. 

Vragen
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Stuur gerust een e-mail naar 
werkeninkomen@voorst.nl of bel de gemeente 0571-27 99 11 en 
vraag naar een medewerker van ‘werk en inkomen’.  ■

Nationale Tuin & Klimaat Route 
3 en 10 september
u bent welkom om een groen idee bij uw buren te plukken 

Op zaterdag 3 en 10 september 
stellen tuineigenaren hun groene 
tuin of balkon open voor bezoe-
kers. Tijdens de eerste Nationale 
Tuin & Klimaat Route laten buurt-
bewoners zien wat zij gedaan 
hebben met de wateropvang, de 
koelte in de tuin en insectvrien-
delijke planten. Benieuwd welke 
buren hun tuin openstellen? Kijk 
op www.tuinenklimaatroute.nl en 
schrijf u in voor een bezoek. 

Start van een groene tuin
Tijdens de Tuin & Klimaat Route 
zijn bezoekers welkom om rustig 
rond te kijken bij verschillende 
tuinen. Maak een praatje met de 
tuineigenaren en doe ideeën op 
voor een klimaatvriendelijke tuin 
vol groen en biodiversiteit. Alle 
bezoekers maken automatisch 
kans op een plantadvies voor 
hun tuin. Via tuinenklimaatroute.
nl kunt u zich inschrijven voor 
een bezoek op zaterdag 3 of 10 
september. 

Meer vogels en vlinders 
in de tuin
Joost en Ingrid Stegink uit Wezep 
stellen ook hun tuin open op 3 
en 10 september. Zij genieten van 
het proces van het verduurzamen 
van hun tuin: “Met het weghalen 
van de tegels en door het toevoe-
gen van planten voelt onze tuin 
knusser. We zien nu steeds meer 
dieren in onze tuin, zoals bijen, 
vogels en vlinders”.

Inspiratie voor inwoners
De Tuin & Klimaat Route is een 
platform vol groene tips, blogs 
en verhalen. Tuineigenaren de-
len hun ervaringen en laten zien 
hoe u op een eenvoudige manier 
zelf aan de slag kunt gaan met het 
verduurzamen van uw tuin, bal-
kon of met een buurtproject. De 
gemeente Voorst is ook deelne-
mer van de Tuin & Klimaat Route. 
Door voorbeeldtuinen en projec-
ten zichtbaar te maken wil de ge-
meente haar inwoners inspireren 
om ook aan de slag te gaan met 
hun tuin. 
Meer informatie: 
tuinenklimaatroute.nl  ■
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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 22 augustus 2022 tot 
en met vrijdag 26 augustus 2022.

Bekendmakingen

Week 35: 31-8-2022

 
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 stap-
pen schrijft u zich in. U ontvangt 
dan dagelijks per e-mail een over-
zicht van besluiten en andere be-
richten die onder meer gemeenten, 
provincies en waterschappen via 
overheid.nl publiceren. U stelt het 
type bericht in en van welke organi-
satie 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 
bekendmakingen/publicaties bin-
nen 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.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Parkeerplaats Stobbenakker tussen nrs. 16 en 18  
in Twello

Buurtfeest op 26-8-2022 Melding ontvangen BW-2022-0221

Sint Maartenserf 85 in Twello Burendag op 24-9-2022 Melding ontvangen BW-2022-0220
Parkelerweg tussen Kruisdwarsweg en Kruisakkerweg  
in Twello

Jaarlijks buurtfeest op 10-9-2022 Melding ontvangen BW-2022-0219

Molenwei ter hoogte van Havekespad 13A in Twello Rommelmarkt op 17-9-2022 Vergunning verleend BW-2022-0217
Vaassenseweg 3 in Terwolde Hele Wijken Winnen op 10-9-2022 Vergunning verleend BW-2022-0214
Zwarte Kolkstraat 80 in Wilp Achterhoek Floralia en loterij Vergunning verleend BW-2022-0212
de Zanden 167 in Teuge MAF Open Dag op 27-8-2022 Vergunning verleend BW-2022-0176
Milieumelding
Zonnenbergstraat 29A in Wilp Beëindigen veehouderij Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000797
Omgevingsvergunning
Noordijkpad 1A in Wilp Verbouwen woning Vergunning verleend (revisie) SXO-2021-0193
Ardeweg in Wilp - kad. perceel 131R Voorst Aanleggen tijdelijke inrit Vergunning verleend SXO-2022-0433
Dorpsstraat 36 in Terwolde Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0461
Grotenhuisweg 45 in Wilp Herinrichten erf en bouwen steltenberg Aanvraag ontvangen SXO-2022-0464
Kerkstraat 30 in Terwolde Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0466
Leusvelderweg 2 in Voorst Plaatsen 30 zonnepanelen veldopstelling Proceduretermijn verlengd SXO-2022-0353
Nabij Middendijk 26 in Nijbroek - kad. percelen B168, 
B1129, B1130 Nijbroek

Realiseren zonnepark Aanvraag ontvangen SXO-2022-0459

Omloop 62 in Twello Herinrichten perceel Aanvraag ontvangen SXO-2022-0463
Vermeersweg 42 in Twello Verplaatsen inrit Vergunning verleend SXO-2022-0293
Sloopmelding
Middendijk 81 in Nijbroek Verwijderen asbesthoudend dakbeschot  

woning en asbest dakbedekking schuur
Melding ontvangen SXO-2022-0450

Oude Rijksstraatweg 43 in Twello Saneren asbesthoudende toepassingen en 
slopen deel pand

Melding ontvangen SXO-2022-0465

Rijksstraatweg 10A in Wilp Slopen 2 schuurtjes en verwijderen en  
afvoeren asbesthoudende dakbedekking

Melding ontvangen SXO-2022-0455

Rijksstraatweg 172 in Teuge Verwijderen asbesthoudende materialen 
schuur en kippenhok en afvoeren restanten

Melding ontvangen SXO-2022-0449

Rijksstraatweg 238 in Teuge Slopen kippenhok Melding ontvangen SXO-2022-0460
Tijdelijke verkeersmaatregel
Afsluiten voor alle verkeer in Twello op 10-9-2022  
van 13.00 tot 24.00 uur
-      Parkelerweg, vanaf Kruisakkerweg t/m  

Kruisdwarsweg

Buurtfeest Besluit genomen BW-2022-0219

Verkeersbesluit
(Deel van) Woudweg in Teuge tussen kruising 
Holthoevensestraat-Woudweg en gemeentegrens Apeldoorn

Instellen maximumsnelheid van 30 km/u Besluit genomen Z-22-03505_2022-18597

Wet milieubeheer
Marktplein 2 in Twello Maatwerkvoorschriften geen vetvangput Vergunning verleend Z-MAATWERK-2022-000311



voorstwijzervoorstwijzer

World Cleanup Day

Inloopavond toekomst Schapenweide Twello

Op dinsdag 13 september 2022 
organiseert de gemeente Voorst 
in het gebied bij het Octagon 
(de locatie van de imkersvereni-
ging aan de Burgemeester van 
der Feltzweg 2a in Twello) van 
19.00 uur tot 20.30 uur een in-
loopavond over de inrichting van 
de schapenweide en omgeving. 
U bent hartelijk welkom om uw 
mening en uw wensen voor dit 
gebied in te brengen. 

Waardevol, groen gebied 
De schapenweide is een waar-
devol, groen gebied in de kern 
Twello. Het bestaat uit lanen, een 
aantal weides en bospercelen. De 
komende jaren moet de gemeente 
een aantal dingen aanpakken. Zo 
moet het raster rond de weide 
vernieuwd worden en moeten 
oude en versleten bomen vervan-
gen worden. Daarnaast willen we 
uitvoering geven aan het gemeen-

telijk Programma Groen. Hierin is 
het vergroten van de biodiversiteit 
een belangrijk speerpunt.  

Denk mee over de toekomst 
van de Schapenweide
De gemeente denkt graag samen 
met bewoners, bedrijven en ver-
enigingen na over de toekom-
stige inrichting van dit gebied. 
Wat zijn de huidige kwaliteiten? 
En hoe maken we het gebied nog 
aantrekkelijker voor mens en 
dier? Heeft u hier ideeën over? 
Dan spreken wij u graag tijdens 
de inloopavond op dinsdag 13 
september. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust 
contact op met de gemeente 
Voorst en stuur een e-mail naar 
Marion Nederbragt, gebiedsre-
gisseur Natuur en Landschap: 
m.nederbragt@voorst.nl  ■

Inloopbijeenkomst over verkeersonderzoek Twello Noord 

Fietstunnel in Twello ondergaat metamorfose

De fietstunnel tussen Deventer en 
Twello, onderdeel van de snel-
fietsroute tussen Apeldoorn en 
Deventer, ondergaat op dit mo-
ment een metamorfose. Beeldend 
kunstenaar Margot Olde Loohuis 
beschildert de fietstunnel met 
haar ontwerp ‘onderwaterwereld’. 
Een ontwerp dat past bij het land-
schap waarin de fietstunnel zich 
bevindt. 

Street Art Streets
Om de fietstunnel nog meer in 
het landschap te laten opgaan is 
het idee bedacht de fietstunnel 
permanent te voorzien van een 
beschildering. De zoektocht naar 
een muurkunstenaar was nog niet 
gestart toen ondernemer Egbert 
Scheffer contact met de gemeente 
opnam. Egbert is één van de drij-
vende krachten achter Street Art 
Streets. Street Art Streets vertelt 
verhalen door gebruik te maken 

van verschillende vormen van 
Street Art. Regionale, nationale en 
internationale kunstenaars maken 
de zogeheten ‘murals’ waarvan de 
verhalen over het verleden, het 
heden of de toekomst van de plek 
gaan. In dit geval is gekozen voor 
het thema ‘Oude IJssel’.

Onderwaterwereld
Het ontwerp van de beschildering 
van de fietstunnel bij Twello heeft 
een link met de historie van deze 
plek. De gemeente Voorst ken-
merkt zich als een groene omge-
ving tussen drie grotere steden. 
Vlakbij de locatie van de fietstun-
nel stroomde ooit de IJssel, nu is 
dat nog een slootje. Het slootje 
met de mooie naam ‘Oude IJssel’ 
is nog steeds de officiële grens 
tussen Gelderland en Overijssel. 
De fietstunnel ligt ongeveer op de 
plek waar de middeleeuwse dijk 
langs de oude IJssel lag. Aan de 

andere zijde van de spoorlijn ligt 
nog altijd deze oude dijk. Straks 
fietst u als het ware onder het op-
pervlaktewater met lelies door. 
Het ontwerp ‘onderwaterwereld’ 
van Margot Olde Loohuis past 
perfect op deze plek. Het sluit 
aan bij het groene karakter van 
onze gemeente en laat zien dat 
de IJssel hier vroeger stroomde. 

Meer weten over Street Art Streets 
en dit project? Kijk op 
www.streetartstreets.nl   ■

Op donderdagavond 8 september 
2022 tussen 19.30 en 21.30 uur 
organiseren wij in het gemeente-
huis een inloopbijeenkomst over 
het verkeersonderzoek in Twello 
Noord. Tijdens deze bijeenkomst 
geven wij u graag informatie over 
de aanpak van het onderzoek, de 
uitkomsten van nieuwe verkeer-
stellingen en de geconstateerde 
knelpunten in het gebied. Ook 
laten wij aan u de verkeerseffec-
ten van de nieuwe woningbouw-
ontwikkeling zien, doorgerekend 
op aangrenzende wegen en kruis-
punten. Tijdens de bijeenkomst is 
er natuurlijk de gelegenheid om 
al die informatie met ons te be-
spreken, met ons mee te denken 
over oplossingsrichtingen én uw 
reactie te geven.

Aanleiding onderzoek
De gemeenteraad stelde op 7 fe-
bruari 2022 het bestemmingsplan 
‘Nieuw Basselt en Fliertlanden’ 
vast. Daarbij nam de gemeen-
teraad ook de motie ‘Verkeers-

situatie Twello Noord’ aan. Deze 
motie kwam voort uit zorgen 
van bewoners uit de naastgele-
gen wijk en omliggende straten. 
De motie draagt het college van 
burgemeester en wethouders op 
om samen met de omgeving te 
onderzoeken hoe we de verkeers-
situatie in Twello Noord kunnen 
optimaliseren en verbeteren. 

Wat doen we met al uw 
inbreng?
De informatie en uw suggesties 
en reacties verwerken wij in een 
geanonimiseerd overzicht, waarin 
we aangeven hoe we die betrek-
ken bij het onderzoek. Die inbreng 
nemen wij mee naar de volgende 
stap in het verkeersonderzoek, 
waarbij wij nagaan welke maat-
regelen en verbeteringen moge-
lijk zijn om de verkeerssituatie in 
Twello Noord te optimaliseren. 
Wij presenteren die mogelijke 
maatregelen en verbeteringen op 
donderdagavond 29 september 
2022. Daarover volgt later meer 

informatie. De uitkomsten van het 
verkeersonderzoek, inclusief alle 
inbreng uit de samenleving, leg-
gen wij later dit jaar voor aan het 
gemeentebestuur.

Loop binnen wanneer 
u wilt
Wij wijzen u er graag op dat de 
inloopbijeenkomst geen vast pro-
gramma heeft. Dit doen wij be-
wust om het bezoek te spreiden, 
zodat wij iedereen goed te woord 
kunnen staan. Tussen 19.30 en 
21.30 uur kunt u dus binnenlo-
pen in het gemeentehuis wanneer 
u wilt. 

Meer informatie
Op onze website
www.voorst.nl/twello-noord 
staat meer informatie over het 
verkeersonderzoek. U kunt hier 
alvast de resultaten van de ver-
keerstellingen op wegen en kruis-
punten inzien. Of bijvoorbeeld 
het verslag van het bezoek aan 
de locatie van 13 mei 2022.  ■

Waterschap neemt extra maatregelen tegen droogte

Het is een heel droge zomer. Dat 
heeft effect op de natuur in het 
werkgebied van Waterschap Vallei 
en Veluwe. Om de effecten van de 
droogte tegen te gaan, neemt het 
waterschap extra maatregelen. 
Deze maatregelen zijn ingegaan 
op vrijdag 26 augustus 2022. 

Beregeningsverbod
Gebruikt u grondwater om uw 
gazon, siertuin, sportveld, golf-
baan, grasland of mais water te 
geven? Dit mag nu alleen nog 

tussen 22.00 uur ’s avonds en 
07.00 uur ’s ochtends. Dit geldt 
voor iedereen in het werkgebied 
van Waterschap Vallei en Veluwe. 
Daarmee willen we een verdere 
daling van het grondwaterpeil en 
onherstelbare schade aan de na-
tuur voorkomen.

Verbod op onttrekken 
oppervlaktewater
Woont u binnen een zone van 
200 meter rondom een kwetsba-
re beekloop? Of staat uw bedrijf 

hier? Dan geldt een algeheel ver-
bod op het onttrekken (dus op-
pompen of op een andere manier 
uit de grond halen) van grond-
water. Deze maatregel is nodig 
om kwetsbare natuur rondom de 
beken te beschermen. 
Kijk op 
https://www.vallei-veluwe.nl/
actueel/actuele-thema/droogte 
voor meer informatie en een kaart 
met de beken waar het verbod 
op onttrekken oppervlaktewater 
geldt.   ■

Op zaterdag 17 september 2022 
is de World Cleanup Day. Over de 
hele wereld gaan mensen die dag 
de straat op om hun buurt zwerfaf-
valvrij te maken. Ook in Nederland 
gaan vrijwilligers zwerfafval oprui-
men. Doet u ook mee? Per volle zak 
met zwerfvuil ontvangt u een kleine 
vergoeding van €5 (maximaal €50 
per groep).

Gratis opruimmateriaal 
De gemeente Voorst stelt gratis het 
benodigde materiaal voor het op-
ruimen beschikbaar aan de vrijwil-
ligers. Op woensdag 14 september 
2022 kunt u tussen 08.00 en 11.00 
uur en tussen 15.00 en 18.00 uur 
de zwerfafvalmaterialen bij het ge-
meentehuis ophalen. Op maandag 
19 september 2022 haalt de ge-
meente de zakken met opgeruimd 
zwerfafval weer op. 

Aanmelden
Wilt u ook, samen met uw buren, 
de vereniging of clubleden, ook de 
handen uit de mouwen steken op 
World Cleanup Day. Stuur dan een 
e-mail naar 
opschoondag@voorst.nl om u aan 
te melden. 

We ontvangen in uw aanmelding 
graag de volgende informatie:
■ naam
■ woonadres
■  ophaaladres (wanneer het 

zwerfafval niet bij uw woonadres  
opgehaald kan worden)

■ aantal deelnemers
■ rekeningnummer en naam 

rekeninghouder
■  indicatie van de tijd waarop u 

verwacht de materialen op te 
komen halen op 14/9 (alleen 
als u nog geen materiaal heeft)
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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.

Wie nomineert u voor een Voorster Jeugdlintje?

In onze gemeente wonen veel kinderen en jongeren die zich belan-
geloos inzetten voor anderen. 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. 

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 iemand 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. 
Aanmelden is mogelijk tot 1 oktober 2022.  ■

Telefonisch tot 13.00 uur bereikbaar 
op 2 september
Op vrijdag 2 september 2022 is het gemeentehuis telefonisch bereik-
baar van 8.30 uur tot 13.00 uur. Die dag vinden er werkzaamheden 
plaats aan de telefooninstallatie van het gemeentehuis. Het gemeen-
tehuis is die dag wel gewoon geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur. 

Spoedeisende vragen
Heeft u vrijdag 2 september tussen 13.00 uur en 14.00 uur een 

spoedeisende vraag? Bel dan voor de hieronder beschreven spoed 
vragende zaken naar de volgende nummers:

■ Bij spoedeisende zaken in de openbare ruimte (zoals een gevaar-
lijke wegverzakking, een rioolverstopping of een omgewaaide 
boom) die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag: 
06 - 255 36 409.

■ Bij dreigend geweld of een crisissituatie belt u de politie: 112 of 
Veilig Thuis: 0800 -20 00.

■ Voor spoedeisende zorg voor jeugd: 0900 – 99 55 599.

Na 14.00 uur is het algemene nummer van de gemeente weer be-
reikbaar voor de spoedeisende vragen: 0571 – 27 99 11. Door mid-
del van een keuzemenu wordt u dan doorverbonden met de diverse 
calamiteitennummers.  ■

Geen weekmarkt op vrijdag 2 september

Op vrijdag 2 september is er geen 
weekmarkt in Twello. Van don-
derdag 1 september tot en met 
zondag 4 september is er Klom-
penfeest in Twello. Hiervoor wordt 
onder andere gebruik gemaakt 
van het Marktplein, waardoor de 

markt hier niet kan plaatsvinden. 

De marktcommissie heeft be-
sloten om de markt niet op een 
andere plek in Twello te organise-
ren tijdens het Klompenfeest. De 
extra werkzaamheden hiervoor 

staan niet in verhouding tot het 
aantal marktbezoekers tijdens het 
Klompenfeest. De marktonderne-
mers wensen u een fijn Klompen-
feest en ontmoeten u graag weer 
op de markt op vrijdag 9 septem-
ber!  ■


