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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Besluiten raadsvergaderingen 29 en 30 maart  

Besluiten raadsvergadering 29 maart
■	 Motie	“Klarenbeek	blijft	open!”	over	de	spoorlijn	Apeldoorn-	
	 Zutphen	van	VVD-Liberaal2000,	CDA,	PvdA-GroenLinks,	
	 Fractie	Suelmann	en	Voortvarend	Voorst
■	 Onderzoek	rechtmatigheid	verkiezing	14,	15	en	16	maart	2022
■	 Toelating	leden	gemeenteraad

Informatie	raadsvergadering	29	maart
Scan	de	QR	code	met	uw	tablet	of	smartphone	om	direct	bij	de	
raadsvergadering	van	dinsdag	29	maart	te	komen.	U	kunt	de	ver-
gadering	terugkijken	in	beeld	en	geluid.	Dit	kan	ook	via	https://
voorst.raadsinformatie.nl.	Hierna	klikt	u	op	de	raadsvergadering	
van	uw	keuze.

Besluiten raadsvergadering 30 maart
■	 Plaatsvervangend	voorzitters	van	de	raad	(tevens	werkgeverscommissie	griffie)
■	 Aanwijzen	fractievertegenwoordigers
■	 Benoemen	leden	commissie	bezwaarschriften
■	 Gedragscode	integriteit	bestuurders
■	 Aanpassing	commissie	Benoeming	wethouders	2022

Informatie	raadsvergadering	30	maart
Scan	de	QR	code	met	uw	tablet	of	smartphone	om	direct	bij	de	
raadsvergadering	van	woensdag	30	maart	te	komen.	U	kunt	de	
vergadering	terugkijken	in	beeld	en	geluid.	Dit	kan	ook	via	https://
voorst.raadsinformatie.	Hierna	klikt	u	op	de	raadsvergadering	van	
uw	keuze.

Vragen?	
Heeft	u	vragen?	Neem	dan	contact	op	met	Bernadette	Jansen,	griffier,	
via	0571-27	92	17	of	mail	naar	raad@voorst.nl	

Afscheid	gemeenteraad

Op	dinsdag	29	maart	heeft	de	raad	afscheid	genomen	van	acht	raadsleden	die	
op	basis	van	de	verkiezingsuitslag	of	op	hun	eigen	verzoek	zijn	gestopt	met	
het	raadswerk.	Het	betrof	Jeroen	voor	’t	Hekke	(Gemeente	Belangen),	Toon	Rut-
gers	 (VVD-Liberaal2000),	 Johan	 Homan	 (Gemeente	 Belangen),	 Paul	 Jonkman	
(D66),	 Gerrit	 Schimmel	 (VVD-Liberaal2000),	 Ton	 Bannink	 (Gemeente	 Belan-
gen),	Rein	Hazelaar	 (Gemeente	Belangen)	en	Edo	Horstman	 (Gemeente	Belan-
gen).	Bij	elkaar	opgeteld	hebben	zij	zich	gedurende	ruim	79	jaar	ingezet	voor	de	 
gemeenteraad	van	Voorst.

Edo	Horstman	(in	totaal	12	jaar	raadslid)	ontving	uit	handen	van	loco-burgemeester	
Arjen	Lagerweij	een	Koninklijke	Onderscheiding,	omdat	hij	kan	worden	gekwali-
ficeerd	als	“iemand	die	zich	geruime	tijd	ten	bate	van	de	samenleving	heeft	inge-
spannen	of	anderen	heeft	gestimuleerd”.	De	heren	Bannink	en	Hazelaar	hebben	
deze	onderscheiding	enkele	jaren	geleden	ontvangen.
Door	ziekte	kon	burgemeester	Paula	Jorritsma-Verkade	niet	aanwezig	zijn.	In	haar	
plaats	was	Edo	Horstman	de	voorzitter	van	de	gemeenteraad.	In	zijn	terugblik	op	
de	afgelopen	vier	jaar	sprak	hij	veel	waardering	uit	voor	alle	raadsleden	die	zich	
in	de	raadsperiode	2018	-	2022	hebben	ingezet	voor	de	Voorster	samenleving.

Installatie gemeenteraad
In	de	raadsvergadering	van	woensdag	30	maart	zijn	de	raadsleden	voor	de	
raads-periode	2022	–	2026	beëdigd.	Op	21	maart	zijn	de	nieuwe	raadsleden	
benoemd	en	na	hun	beëdiging	mogen	zij	echt	aan	de	slag	als	raadslid.	Raadslid	
Wim	Vrijhoef	kon	in	verband	met	ziekte	nog	niet	beëdigd	worden,	maar	dit	ge-
beurt	in	de	eerstvolgende	raadsvergadering	waarin	hij	als	raadslid	aanwezig	is.

Bijzonderheid	is	dat	de	demissionair	wethouders	Arjen	Lagerweij	en	Wim	Vrijhoef	
voor	een	korte	periode	zowel	wethouder	zijn	als	nieuw	verkozen	en	benoemd	
raadslid.	Nadat	het	nieuwe	college	is	benoemd	en	geïnstalleerd	is	het	niet	meer	
mogelijk	beide	functies	tegelijkertijd	te	vervullen.

De	beëdiging	gebeurde	in	een	bomvolle	raadzaal,	waarbij	veel	familie	en	bekenden	
van	de	raad-sleden	aanwezig	waren.	De	gemeenteraad	bestaat	nu	uit	7	fracties:	
Gemeente	Belangen	(5	zetels),	CDA	(3	zetels),	Voortvarend	Voorst	(3	zetels),	VVD-
Liberaal2000	(3	zetels),	PvdA-GroenLinks	(3	zetels),	D66	(1	zetel)	en	nieuwkomer	
SGP	(1	zetel).

Via	https://www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling	vindt	
u	meer	 informatie	over	alle	raadsleden	persoonlijk	en	over	de	samenstelling	en	
bereikbaarheid	van	de	raadsfracties.

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	brief	of	e-mail	sturen	aan	de	raad.	Het	adres	van	de	
raad	is:	raad@voorst.nl	of	Postbus	9000,	7390	HA	Twello.	Twitter:	@RaadVoorst.	

Vergaderingen	en	bijeenkomsten
Momenteel	vergadert	de	gemeenteraad	grotendeels	fysiek:
■	 dinsdag			19	april	19.30	uur		ronde-tafelgesprekken
■	 maandag	16	mei	19.30	uur	 raadsvergadering	

Contact	met	de	raadsfracties
U	kunt	rechtstreeks	contact	opnemen	met	de	raadsfracties.	De	gegevens	vindt	u	
op	internet:	www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling	en	
hieronder:
■	 Robin	Hafkamp,	fractievoorzitter	Gemeente	Belangen,	via	r.hafkamp@voorst.nl	
en	06-53	11	65	06

■	 Jürgen	Wolff	van	Wülfing,	fractievoorzitter	CDA,	via	j.wolffvanwulfing@voorst.nl	
en	06-43	90	39	27

■	 Arend	Jansen,	fractievoorzitter	Voortvarend	Voorst,	via	a.jansen@voorst.nl	en	
06-50	66	66	01

■	 Emiel	de	Weerd,	fractievoorzitter	VVD-Liberaal2000,	via	e.deweerd@voorst.nl	
en	06-19	32	24	45

■	 Bertine	Grevinga,	fractievoorzitter	PvdA-GroenLinks,	via	b.grevinga@voorst.nl	
en	06-15	41	54	47	

■	 Wim	Vrijhoef,	fractievoorzitter	D66,	via	w.vrijhoef@voorst.nl	en	06-11	86	14	77
■	 Arco	Hak,	fractievoorzitter	SGP,	via	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-mail	service	raadsstukken
Wilt	u	zich	aanmelden	voor	de	e-mail	service	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.



voorstwijzervoorstwijzer
De	gemeente	Voorst	geeft	dagelijks	alle	officiële	bekendmakingen/publicaties	in	elektronische	vorm	volledig	weer	op	
overheid.nl.	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	28	maart	2022	tot	en	
met	vrijdag	1	april	2022.

Bekendmakingen

Week	14:	6-4-2022

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

de Zanden in Teuge Tijdelijke standplaats voor verkopen ijs Toestemming verleend BW-2022-0070

Dokter Blokplantsoen in Klarenbeek Koningsdag 2022 van 26-4-2022 tot 28-4-2022 Toestemming verleend BW-2022-0066

Hoevenallee in Terwolde LenteLive! op 8-4-2022, 9-4-2022 en 10-4-2022 Toestemming verleend BW-2021-0114

Rijksstraatweg 17A in Twello Lentebierfestival op 23-4-2022 en 24-4-2022 Toestemming verleend BW-2022-0088

Verschillende straten in de Gemeente Voorst IJsselloop 2022 op 10-4-2022 Toestemming verleend BW-2022-0018

Zuiderlaan 7 in Twello Hockeytoernooi op 3-7-2022 Melding ontvangen BW-2022-0072

Melding brandveilig gebruik

Duistervoordseweg 22 in Twello Brandveilig in gebruik nemen winkelruimte Melding ontvangen SXO-2022-0166

Kasteelweg 6 in Wilp Brandveilig in gebruik nemen gebouw Melding ontvangen SXO-2022-0168

Omgevingsvergunning

Binnenweg 25 in Wilp Gedeeltelijk verwijderen draagmuur Proceduretermijn ver-
lengd

SXO-2022-0068

Blikkenweg 9 in Twello Aanleggen zwembad Aanvraag ontvangen SXO-2022-0172

Engelenburgstraat 14-16 in Twello Uitbreiden en koppelen bestaande bedrijfsgebouwen Proceduretermijn ver-
lengd

SXO-2022-0077

Ganzeboomsland 22 in Twello Bouwen woning (wijzigingsaanvraag op  
SXO-2020-0814)

Vergunning verleend SXO-2021-0761

H.W. Iordensweg 108 in Wilp Restaureren en veranderen Koetshuis Landgoed 
Noordijk

Aanvraag ontvangen SXO-2022-0177

H.W. Iordensweg 17 in Twello Wijzigen enkele scheidingswanden  
(wijzigingsaanvraag op SXO-2020-0293)

Vergunning verleend SXO-2021-0719

Hoek Frans Halsstraat-Molenstraat in Twello  
(kad. perceel Twello B 8906)

Bouwen gebouw met commerciële ruimten en 4  
appartementen

Proceduretermijn ver-
lengd

SXO-2021-0765

Jupiter 2 in Twello In gebruik nemen voormalige werf voor 
vluchtelingenopvang

Vergunning verleend SXO-2022-0171

Kasteelweg 15-17 in Wilp Brandveilig in gebruik nemen gebouw Aanvraag ontvangen SXO-2022-0165

Recreatiegebied Bussloo - kad. perceel A2021 Voorst Herstellen gaten in oeverbeschoeiing met  
vrijkomende grond van naastgelegen stuk grond

Vergunning verleend SXO-2022-0065

Rijksstraatweg 145 in Twello Afsplitsen bedrijfswoning en in gebruik nemen als 
reguliere woning

Aanvraag ontvangen SXO-2022-0129

Vaassenseweg 1 in Terwolde Plaatsen 18 zonnepanelen en openslaande deuren Vergunning verleend SXO-2022-0014

Weteringserf 26 in Terwolde Bouwen vrijstaande woning Vergunning verleend SXO-2021-0706

Sloopmelding

Molenstraat 39 in Twello Verwijderen asbesthoudend dakbeschot Melding ontvangen SXO-2022-0176

Rijksstraatweg 126A in Twello Verwijderen asbest golfplaten schuur Melding ontvangen SXO-2022-0175

Schakerpad 3 in Twello Verwijderen asbest dakbedekking schuur Melding ontvangen SXO-2022-0174

Tijdelijke verkeersmaatregel

Op 8-4-2022 van 20.00-2.00 uur, 9-4-2022 van 16.00-2.00 uur 
en 10-4-2022 van 13.00-21.00 uur

Afsluiten voor alle gemotoriseerde verkeer (calamiteitenroute) 
- Bekendijk, vanaf Beentjesweg tot aan Boevenbrinkstraat 

Afsluiten voor alle gemotoriseerde verkeer 
- Hoevenallee, vanaf Kraaigraafstraat tot aan Bekendijk

Eenrichtingsweg 
- Kraaigraafstraat, vanaf Boevenbrinkstraat tot aan Kadijk 
- Hoevenallee, vanaf Kraaigraafstraat tot aan Quabbenburgerweg 
- Bekendijk, vanaf Beentjesweg tot aan Kadijk 
- Beentjesweg, vanaf Avervoordseweg tot aan Bekendijk

Eenzijdig parkeerverbod (linker zijde) 
- Kraaigraafstraat, vanaf Boevenbrinkstraat tot aan Hoevenallee; 
- Hoevenallee, vanaf Kraaigraafstraat tot aan Quabbenburgerweg

Eenzijdig parkeerverbod (rechter zijde) 
- Kraaigraafstraat, vanaf Hoevenallee tot Kadijk

Instellen 30 km 
- Beentjesweg, vanaf bebouwde komgrens tot aan Bekendijk

LenteLive! Besluit genomen BW-2021-0114
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 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	bekendma-
king/publicatie	staat	of	het	mo-
gelijk	is	om	een	inspraakreactie,	
zienswijze,	bezwaarschrift	of	be-
roepschrift	 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	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	
mogelijk	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	(Hietwei-
deweg	20).	De	vergadering	begint	
om	10.00	uur.	

De	agenda	(met	daarin	de	lijst	met	

te	 behandelen	 bouwplannen)	
maken	wij	bekend	op	
www.voorst.nl.

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

Op 10-4-2022 van 10.30-16.00 uur

Afsluiten voor alle verkeer 
- Meermuidenseweg tussen Bandijk en Dijkhofstraat 
- Dijkhofstraat tussen Rijksstraatweg en Meermuidenseweg 
- Oude gedeelte Rijksstraatweg tussen Dijkhofstraat en Spoorlijn; 
- Onverharde weg Zwarte Pad parallel aan spoorlijn tussen oude  
gedeelte van Rijstraatweg en gemeentegrens met Deventer

IJsselloop 2022 Besluit genomen BW-2022-0018

Op 27-4-2022 van 12.00-1.00 uur

Afsluiten voor alle verkeer 
- Sparrenweg; Hoofdweg blijft bereikbaar via Bosweg

Koningsdag Klarenbeek Besluit genomen BW-2022-0066

‘Haal	je	informatie	en	prik	lokaal’

GGD	Noord-	en	Oost	Gelderland	
is	van	4	tot	en	met	6	april	aan-
wezig	bij	Sportcafé	 Jachtlust	 in	
Twello	voor	iedereen	die	zich	wil	
laten	vaccineren.	Ook	is	iedereen	
welkom	om	vrijblijvend	vragen	te	
stellen	over	het	coronavirus	en	de	
coronavaccinatie.	Een	afspraak	is	
niet	nodig.		

Tijdelijk	in	Twello
De	GGD	komt	tijdelijk	bij	u	in	de	
buurt.	Dat	maakt	het	voor	u	extra	
makkelijk	om	langs	te	komen.	Of	
het	nou	om	de	eerste	prik	of	de	

booster	gaat,	we	bieden	iedereen	
in	de	gemeente	Voorst	de	gele-
genheid	om	langs	te	komen.	Vac-
cineren	is	niet	verplicht.	U	kiest	
zelf	of	u	een	prik	wil	of	niet.	In-
formatie	helpt	bij	het	maken	van	
een	keuze.	Medewerkers	van	de	
GGD	Noord-	en	Oost-Gelderland	
beantwoorden	uw	vragen,	zodat	
u	 een	keus	kan	maken	op	ba-
sis	van	goede,	open	en	eerlijke	
informatie.	

Van	4	tot	en	met	6	april
De	tijdelijke	 locatie	bij	Sportca-

fé	 Jachtlust	 is	van	4	tot	en	met	
6	 april	 geopend	 van	 11.00	 tot	
19.30	uur	aan	het	Jachtlustplein	
7.	Iedereen	vanaf	5	jaar	kan	bin-
nenlopen	zonder	afspraak	voor	
de	eerste	of	 tweede	vaccinatie.	
Het	halen	van	een	booster	kan	
alleen	zonder	afspraak	met	een	
minimale	leeftijd	van	18	jaar.	

Jongeren	12	t/m	17	alleen	
booster	op	afspraak
Jongeren	van	12	t/m	17	jaar	ko-
men	ook	in	aanmerking	voor	een	
boostervaccinatie	bij	de	GGD.

Volgens	de	Gezondheidsraad	is	
er	geen	medische	noodzaak	om	
alle	jongeren	een	booster	aan	te	
bieden.	Het	ministerie	van	VWS	
biedt	 deze	 mogelijkheid	 wel.	
Jongeren	 van	 12	 t/m	 17	 jaar	
die	de	booster	willen,	kunnen	
daarom	alléén	een	boostervac-
cinatie	krijgen	als	zij	telefonisch	
een	afspraak	hebben	gemaakt.	
De	GGD	vraagt	dan	of	de	jon-
gere	begrijpt	wat	de	vaccinatie	
inhoudt	en	of	de	jongere	weet	
dat	de	Gezondheidsraad	dit	niet	
adviseert	voor	jongeren	van	12	
t/m	 17	 jaar.	 Die	 vraag	 staat	
daarna	ook	 in	de	afspraakbe-
vestiging	en	de	GGD-arts	stelt	
deze	vraag	tot	slot	nog	op	de	
locatie	zelf	(informed	consent).	
Een	 afspraak	 maken	 kan	 via	
0800-7070.

Meer	informatie:	
ggdnog.nl/corona			■

Benoeming	leden	van	de	gemeenteraad
De	voorzitter	van	het	centraal	stembureau	voor	de	verkiezing	van	de	
leden	van	de	raad	van	de	gemeente	Voorst	heeft	op	21	maart	2022	de	
volgende	personen	benoemd	als	lid	van	de	raad	van	de	gemeente	Voorst.	
De	samenstelling	van	de	raad	van	de	gemeente	Voorst	is	als	volgt:

Gemeente	Belangen	Voorst:
■	 Lagerweij,	A.B.	(Arjen)	(m)	Wilp
■	 Aarnink-Westerbeek,	I.W.M.	(Ingrid)	(v)	Terwolde
■	 Hafkamp,	R.	(Robin)	(m)	Twello
■	 van	Ekeren,	B.G.J.	(Bjorn)	(m)	Twello
■	 Jansen-Greiving,	H.G.M.	(Miriam)	(v)	Wilp
De	heer	Voor	’t	Hekke,	A.J.L.	(Jeroen)	(m)	heeft	zijn	benoeming	niet	
aangenomen.	Hierdoor	is	een	vacature	ontstaan	die	door	de	heer	Van	
Ekeren,	B.G.J.	(Bjorn)	is	vervuld.

VVD	/	Liberaal	2000:
■	 de	Weerd,	J.E.	(Emiel)	(m)	Terwolde
■	 van	Amerongen-Elfferich,	J.H.	(Ans)	(v)	Twello
■	 Suelmann,	M.M.G.	(Margret)	(v)	Twello

CDA:
■	 Wolff	van	Wulfing,	G.W.F.J.	(Jürgen)	(m)	Terwolde
■	 Timmermans,	T.H.J.	(Theo)	(m)	Twello
■	 Wormskamp,	P.J.M.	(Peter)	(m)	Twello

Partij	van	de	Arbeid	(P.v.d.A.)	/	GROENLINKS	
■	 Visser,	L.	(Bert)	(m)	Twello
■	 Grevinga,	B.M.	(Bertine)	(v)	Voorst
■	 Moleman,	W.J.	(Willeke)	(v)	Terwolde

D66:
■	 Vrijhoef,	W.I.J.M.	(Wim)	Twello

Staatkundig	Gereformeerde	Partij	(SGP)
■	 Hak,	A.C.W.	(Arco)	(m)	Terwolde

VoortVarend	Voorst:
■	 Jansen,	A.A.	(Arend)	(m)	Twello
■	 Roelofs,	D.A.H.	(Danny)	(m)	Teuge
■	 van	den	Brand,	L.E.R.	(Lianne)	(v)	Klarenbeek

Twello,	4	april	2022
Paula	Jorritsma-Verkade,	voorzitter	centraal	stembureau		■
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Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX  TWELLO 
0571-27 99 11
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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

Veteranendag	2022	Apeldoorn

Dit	 jaar	vindt	de	viering	van	de	
Veteranendag	plaats	op	vrijdag	
22	 april	 voor	 de	 veteranen	 uit	
Apeldoorn,	Epe	en	Voorst.	Met	dit	
jaarlijkse	evenement	bedanken	we	
alle	militaire	veteranen	voor	hun	

inzet,	nu	en	in	het	verleden.	Heeft	
u	als	veteraan	onverhoopt	geen	
uitnodiging	ontvangen	voor	het	
bijwonen	 van	 de	 Veteranendag	
2022,	dan	kunt	u	zich	aanmelden	
via	telefoonnummer	14055.		■

Energiezuinig	en	comfortabel	wonen?	Doe	mee	aan	de	glasactie!

VOORST	GAAT	VOOR	DUURZAAM

Wist	u	dat	uw	ramen	veel	warmte	
verliezen	wanneer	ze	slecht	ge-
isoleerd	zijn?	Goed	geïsoleerd	
glas	 brengt	 uw	 stookkosten	
omlaag	 en	 draagt	 bij	 aan	 een	
duurzamere	woning.	Naast	meer	
comfort	zorgt	dit	voor	een	lagere	
energierekening	en	helpt	u	het	
klimaat.	Op	verzoek	van	de	ge-
meente	biedt	het	Regionaal	Ener-
gieloket	daarom	gratis	onder-
steuning	bij	het	verduurzamen	
van	uw	woning.	Op	woensdag	19	
april	2022	organiseert	Regionaal	
Energieloket	om	19.30	uur	een	
online	informatieavond.	U	hoort	
dan	ook	meer	over	de	glasactie	
van	de	gemeente	Voorst	en	Re-
gionaal	Energieloket.

Makkelijk	en	voordelig	
energie	besparen
De	gemeente	Voorst	maakt	het	
u	als	 inwoner	graag	makkelijk	
om	energie	te	besparen.	Daar-
om	starten	wij	 samen	met	het	
Regionaal	Energieloket	een	ac-
tie	voor	glasisolatie.	Regionaal	
Energieloket	heeft	 in	verschil-
lende	gemeenten	dit	soort	acties	

georganiseerd.	Op	verzoek	van	
de	gemeente	Voorst	is	er	een	er-
varen	glasisolatiebedrijf	gekozen	
uit	de	regio:	Windoo,	een	fami-
liebedrijf	uit	Apeldoorn.	Dit	heeft	
een	aantal	voordelen:

■	Kwaliteit:	onafhankelijke	tech-
nische	specialisten	hebben	het	
aanbod	 in	uw	regio	bekeken.	
De	installateur	is	gekozen	van-
wege	de	goede	prijs-kwaliteit-
verhouding	en	de	garanties;

■	Scherpe	 prijs:	 via	 de	 actie	
worden	binnen	een	klein	ge-
bied	veel	woningen	geïsoleerd.	
Hierdoor	kan	het	isolatiebedrijf	
haar	werk	slimmer	plannen	en	
uitvoeren.	 Daardoor	 krijgt	 u	
een	scherpe	prijs;

■	Maatwerk:	iedere	woning	is	an-
ders.	Daarom	krijgt	u	altijd	een	
persoonlijke	offerte.	Deze	is	op	
maat	gemaakt	voor	uw	woning	
en	wensen.

Meer	weten?	Kom	naar	de	
online	informatieavond!
Tijdens	de	informatiebijeenkomst	
vertellen	wij	u	meer	over	de	iso-
latieactie	 en	over	 subsidies	 en	
leningen	die	u	kunt	aanvragen.	
Wij	zijn	samen	met	het	Regionaal	
Energieloket	en	het	isolatiebedrijf	
aanwezig	om	uw	vragen	te	be-
antwoorden.	U	kunt	de	avond	via	
uw	computer	of	tablet	bijwonen.

Datum:	19	april	2022
Tijdstip:	19.30	tot	21.00	uur
Locatie:	online;	meld	u	aan	op	
regionaalenergieloket.nl/acties

Zo	meldt	u	zich	(vooraf)	
aan	voor	de	informatie-
avond:
1.	Ga	naar	
www.regionaalenergieloket.nl/
acties;
2.	Vul	uw	postcode	in;	
3.	Kies	‘Glasactie’;
4.	Kies	‘Aanmelden	informatie-
avond’	en	ontvang	een	e-mail	
met	de	link.	

Zo	werkt	de	glasisolatie-
actie
1.	 Volg	 de	 online	 informatie-
avond:	 deze	 is	 ook	 op	 een	
later	moment	terug	te	kijken	
via	regionaalenergieloket.nl/
acties.

2.	 Inschrijven	 tussen	 19	 april	
2022	 en	 14	 juni	 2022	 via	
regionaalenergieloket.nl/
acties.

3.	 Woningopname:	 de	 instal-
lateur	bekijkt	of	uw	woning	
geschikt	is	voor	glasisolatie.

4.	 Persoonlijke	offerte:	 u	ont-
vangt	 een	 persoonlijke	 of-
ferte.	U	zit	nergens	aan	vast	
en	beslist	zelf	of	u	uw	woning	
laat	isoleren.

5.	 Installatie:	 gefeliciteerd!	 U	
kunt	 nu	 genieten	 van	 een	
warme	woning.

Let	op:	woont	u	 in	een	monu-
mentaal	 pand	 of	 beschermd	
dorpsgezicht	 en	 doet	 u	 graag	
mee	met	deze	actie?	Neem	dan	
contact	 op	 met	 de	 gemeente	
Voorst	over	de	mogelijkheden	via	
duurzaam@voorst.nl.	■

Gratis	hulp	van	OV-ambassadeurs	

De	provincies	Gelderland,	 Fle-
voland	en	Overijssel	vinden	het	
belangrijk	dat	iedereen	veilig	en	
gemakkelijk	met	het	openbaar	
vervoer	kan	reizen.	Daarom	ge-
ven	de	OV-ambassadeurs	 (55+	
vrijwilligers)	 gratis	 uitleg	 aan	
leeftijdsgenoten	over	het	reizen	
met	de	trein	en	de	bus.	

Telefonisch	spreekuur
Bent	 u	 55+	 en	 heeft	 u	 vragen	
over	het	openbaar	vervoer?	Maak	
dan	gebruik	van	het	telefonisch	
spreekuur	en	bel	038	–	303	70	
10.	De	telefonische	spreekuren	
zijn	op	maandag	tot	en	met	vrij-
dag	van	10.00	uur	tot	12.00	uur,	
dinsdag	en	donderdag	van	13.30	
uur	 tot	15.00	uur	en	maandag	
en	woensdag	van	18.30	uur	tot	
20.00	uur	

Leren	reizen	met	het	
openbaar	vervoer
Heeft	u	al	een	 tijdje	niet	meer	
met	 van	 het	 openbaar	 vervoer	
gebruik	gemaakt?	Of	gaat	u	voor	
de	eerste	keer	met	het	openbaar	
vervoer	reizen?	Neem	dan	deel	
aan	de	interactieve	online	infor-
matiebijeenkomst	op	maandag	

11	april	2022	of	woensdag	11	
mei	2022.	De	informatiebijeen-
komst	begint	om	13.30	uur	en	
duurt	maximaal	een	uur.

Online	informatiebijeen-
komst
Via	een	onlineverbinding	legt	een	
OV-ambassadeur,	aan	een	klein	
groepje	 deelnemers,	 stapsge-
wijs	uit	hoe	u	een	OV-chipkaart	
aanvraagt	en	hoe	u	de	OV-chip-
kaart	 in	 het	 openbaar	 vervoer	
gebruikt.	 Deelnemers	 hebben	
een	telefoon,	 tablet	of	compu-
ter	nodig,	met	camera	en	micro-
foon.	Na	aanmelding	via	e-mail	
ov-ambassadeur@ervaarhetov.
nl	 of	 telefonisch	 via	 038–	 45	
40	130	ontvangen	deelnemers	
een	inlogcode.	Na	deze	bijeen-
komst	bestaat	de	mogelijkheid	
om	een	afspraak	te	maken	met	
de	OV-ambassadeur	 voor	 uit-
leg	op	het	station,	en	het	ma-
ken	 van	 een	 proefreisje	 onder	
begeleiding.	Deelname	is	gratis.	
De	deelnemer	betaalt	alleen	zijn	
reiskosten.	

Meer	informatie:	www.ervaarhe-
tov.nl/ov-ambassadeur			■

Openingstijden	rond	het	paasweekend

Het	 gemeentehuis,	 CJG	 Voorst	
(Centrum	voor	 Jeugd	en	Gezin)	
en	 Maatschappelijk	 Netwerk	
Voorst	zijn	de	gehele	dag	geslo-
ten	op	vrijdag	15	april	 (Goede	
Vrijdag)	en	maandag	18	april	(2e	
Paasdag).	

Spoedeisende	zaken
Uitsluitend	 voor	 een	 aangifte	
van	overlijden	kunt	u	telefonisch	
contact	 opnemen	 met	 de	 ge-
meente	Voorst:	Diny	Boerkamp-
Brugman:	06-10	80	94	50.

Bij	 spoedeisende	 zaken	 in	 de	
openbare	ruimte	(zoals	een	ge-
vaarlijke	 wegverzakking,	 een	
rioolverstopping	of	een	omge-

waaide	boom)	die	niet	kunnen	
wachten	 tot	 de	 eerstvolgende	
werkdag,	belt	 u	de	Calamitei-
tenlijn	0571-27	37	60	(24	uur	
per	dag).		

Tijdens	de	 feestdagen	en	bui-
ten	de	openingstijden	zijn	Vei-
lig	Thuis	en	Spoedeisende	Zorg	
(voor	jeugd)	via	de	gebruikelijke	
telefoonnummers	bereikbaar:

■	als	er	sprake	 is	van	dreigend	
geweld:	politie:	112	of	Veilig	
Thuis:	0800	-20	00

■	spoedeisende	 Zorg	 (voor	
jeugd):	0900	–	99	55	599

■	spoedeisende	 hulp	 bij	 psy-
chiatrische-	en	psychosociale	

problemen:	via	dienstdoende	
huisarts(enpost).

Tijdens	openingstijden	al-
leen	op	afspraak	geopend
Tijdens	 de	 openingstijden	 op	
werkdagen	zijn	het	gemeente-
huis	 en	 de	 frontoffice	 van	 het	
MNV	en	het	CJG	online	en	telefo-
nisch	bereikbaar,	en	alleen	op	af-
spraak	geopend.	Wilt	u	langsko-
men?	Maak	eerst	een	afspraak	op	
voorst.nl	of	bel	0571-27	99	11.	
Heeft	u	een	vraag	aan	het	MNV?	
Bel	 de	 frontoffice	MNV:	 0571-
74	51	11.	Heeft	u	een	vraag	aan	
het	CJG?	Bel	de	frontoffice	CJG:	
0571-74	51	50.		■


