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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Ronde-tafelgesprekken dinsdag 19 april 
vanaf 19.30 uur
(let op: afwijkende dag!)

Dinsdag 19 april organiseert de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In 
deze ronde-tafelgesprekken vormen de raadsleden zich een beeld over de on-
derwerpen die op de agenda staan. Raadsleden stellen vragen aan insprekers en 
het college. Dat doen ze ter voorbereiding op de raadsvergadering van maandag 
16 mei. U bent van harte welkom om de ronde-tafelgesprekken bij te wonen in 
het tijdelijke gemeentehuis aan de Hietweideweg 20 te Twello. U hoeft zich niet 
aan te melden, tenzij u wil deelnemen aan het gesprek. 

Deelnemen
Wilt u uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat? Neem dan 
deel aan het ronde-tafelgesprek. U meldt zich eenvoudig aan door een e-mail te 
sturen naar raad@voorst.nl. Het is ook mogelijk om u ter plekke, voor aanvang 
van het ronde-tafelgesprek, aan te melden, maar bij voorkeur geeft u zich van 
te voren op. Reageert u liever schriftelijk op een geagendeerd onderwerp? Mail 
dan uw reactie naar raad@voorst.nl onder vermelding van het onderwerp waarop 
u reageert.   

Agenda
Dinsdag 19 april 19.30 uur 

■	Discussienota	participatie	en	adviesrecht	in	het	kader	van	de	Omgevingswet
	 Voor	de	komst	van	de	Omgevingswet	op	1	januari	2023	is	het	gewenst	om	een	

aantal besluiten te nemen, zodat wij als gemeente op een goede wijze invulling 
kunnen	geven	aan	de	doelen	van	de	Omgevingswet.	Dit	voorstel	gaat	over	twee	
onderwerpen	uit	deze	wet:	participatie	en	adviesrecht.	De	Omgevingswet	geeft	
onder andere aanleiding om af te wegen hoe de raad participatie wil vormgeven. 
Het college legt nu een deze discussie-nota voor, die vooral dient als praatstuk.   

■	Evaluatie	beleid	en	functioneren	verbonden	partijen
 Het presidium heeft eerder gevraagd aan het college om jaarlijks een overzicht 

te krijgen van actuele ontwikkelingen bij of rond de diverse samenwerkings-
organisaties (verbonden partijen). Het college werkt zoveel mogelijk op basis 
van de besluiten rond "Grip op samenwerking". In deze raadsmededeling geeft 
het college per verbonden partij de relevante ontwikkelingen weer die hebben 
plaatsgevonden in 2021 en geeft hij waar mogelijk een doorkijk naar 2022.

Informatie en online volgen
Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapun-
ten kunt u inzien op
https://voorst.raadsinformatie.nl/ of via de (gratis) app Politiek 
Archief (voor tablets).
Als u met uw smartphone of tabletcomputer de QR-code scant 
komt u direct bij de vergaderstukken. De ronde-tafelgesprekken 
zijn niet live digitaal te volgen. Achteraf is er een audioverslag 
beschikbaar. 

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-mailservice	raadsstukken
Met	de	e-mailservice	ontvangt	u	een	directe	link	naar	de	vergaderstukken.	Stuur	een	
e-mail naar raad@voorst.nl om u aan te melden voor de e-mailservice.

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.

Kent u iemand die een lintje verdient?

Iemand die zich al gedurende vele 
jaren inzet voor de samenleving 
kan in aanmerking komen voor 
een Koninklijke onderscheiding. 
Een	Koninklijke	onderscheiding	
kan op twee momenten worden 
verleend:	 tijdens	 de	 Lintjesre-
gen op de laatste werkdag voor 
Koningsdag en bij tussentijdse 
gelegenheid. 

Algemene gelegenheid 
‘Lintjesregen’
Om	iemand	voor	te	dragen	voor	
een Koninklijke onderscheiding 
bij algemene gelegenheid, ook 
wel	bekend	als	de	‘Lintjesregen’	
dient u de aanvraag vóór 1 juli 
2022 bij de burgemeester. 

Bijzondere	gelegenheid
Om	 iemand	 voor	 te	 dragen	 bij	
bijzondere gelegenheid dient het 

tijdstip van de gelegenheid onlos-
makelijk verbonden te zijn met de 
verdiensten. Deze aanvraag dient 
u minimaal vijf maanden voor de 
gewenste gelegenheid in bij de 
burgemeester. 

Overige	informatie
Via de landelijke site www.lintjes.
nl/voordragen kunt u het verzoek 
bij de gemeente Voorst indienen 

om iemand voor te dragen. Hier 
vindt u ook meer informatie over 
het decoratiestelsel. 

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer we-
ten over de haalbaarheid van uw 
voorstel? Neem dan contact op 
met de gemeente Voorst, Moni-
que Rogier, telefoon 0571-27 92 
53, e-mail m.rogier@voorst.nl  ■



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 4 april 2022 tot en met 
vrijdag	8	april	2022.

Bekendmakingen

Week 15: 13-4-2022

 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 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) ma-
ken 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.

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening
Dorpsplein in Twello Koningsweek 2022 op 26-4, 27-4, 28-4, 29-4 en 30-4 Toestemming verleend BW-2022-0021
Kerklaan 2A in Twello (Avond)fietsvierdaagse 2022 van 30-5 t/m 2-6 van  

18.30-21.00 uur
Toestemming verleend BW-2022-0016

Knibbelallee 3 in Wilp Afterdauwpop op 26-5-2022 Melding ontvangen BW-2022-0100
Leemsteeg 12A in Wilp Lollebroekse autocross Toestemming verleend BW-2022-0004
Molenallee 12 in Wilp Posterenk staat op voor Oekraïne op 24-4-2022 Melding ontvangen BW-2022-0093
Recreatiegebied Bussloo - Kneuterstraat in 
Wilp

Hondenspeurtocht op 24-4-2022 van 11.00-14.00 uur Melding ontvangen BW-2022-0109

Schoolstraat 14 in Voorst 52e avondvierdaagse in Voorst op 21-6-2022, 2262022,  
23-6-2022 en 24-6-2022 van 18.30-20.45 uur

Toestemming verleend BW-2022-0032

Tijmstraat 1 t/m 9 in Voorst Streetwise-ochtend op 22-9-2022 van 8.30-12.00 uur Melding ontvangen BW-2022-0096
Twelloseweg 49 in Terwolde Trekkertrek op 30-4-2022 Toestemming verleend BW-2022-0051
Weiland naast Voordersteeg 16 in Twello Concours Hippique Voorst op 26-5-2022 Melding ontvangen BW-2022-0077
Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
Kervelstraat 34 in Voorst Realiseren individueel gesloten bodemenergiesysteem met verti-

cale bodemwarmtewisselaars
Melding ontvangen Z-HZ_MGBBI-2022-0005

Milieumelding
de Riete 85 in Voorst Bouwen gebruikte kas Melding ontvangen Z-MELD840-2022-000353
Omgevingsvergunning
Beethovenlaan 29 in Twello Verbouwen woning en moderniseren gevels Vergunning verleend SXO-2022-0057
Binnenweg 25 in Wilp Gedeeltelijk verwijderen draagmuur Vergunning verleend SXO-2022-0068
Binnenweg in Wilp - kad. percelen C1532, 
C1647, C1664, C1665 Wilp

Kappen 15 bomen Vergunning verleend SXO-2022-0097

Bloemenksweg 38 in Voorst Bouwen toilet- en douchegebouw Aanvraag ontvangen SXO-2022-0180
Broekstraat 41 in Klarenbeek Uitbouwen woning Vergunning verleend SXO-2021-0773
H.W. Iordensweg 108, 108A en 108B in Wilp Restaureren en verbouwen landhuis “De Grote Noordijk” Vergunning verleend SXO-2021-0762
Heeringstraat 11 in Wilp Kappen 15 knotwilgen Vergunning verleend SXO-2022-0154
Kerklaan 2A in Twello Plaatsen schutting Aanvraag ontvangen SXO-2022-0184
Leigraaf 20 in Twello Bouwen bedrijfsruimte Vergunning verleend (revisie) SXO-2021-0754
Oude Rijksstraatweg 17A in Twello Wijzigen gevel Aanvraag ontvangen SXO-2022-0181
Oude Wezeveldseweg 13 in Twello Wijzigen gevels en vernieuwen kap Aanvraag ontvangen SXO-2022-0183
Oysedwarsweg 5T in Wilp Kappen 2 bomen Vergunning verleend SXO-2022-0100
Voordersteeg 23 in Twello Kappen boom Vergunning verleend SXO-2022-0120
Voorsterklei 14 in Voorst Plaatsen 30 zonnepanelen in grondopstelling Aanvraag ontvangen SXO-2022-0178
Wilpsedijk 2 in Wilp Kappen boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0185
Overig
Gemeente Voorst Benoeming leden van de gemeenteraad Besluit genomen Z-22-00408_2022-17818
Sloopmelding
Buddezand 28 in Wilp Afvoeren asbesthoudende platen Melding ontvangen SXO-2022-0179
Tijdelijke verkeersmaatregel
Afgesloten voor alle verkeer vanaf  
25-4-2022 7.00 uur t/m 28-4-2022  
16.00 uur in Twello: 
- Dorpsstraat, tussen Van Ghentstraat en       
  Marktstraat

Koningsweek Besluit genomen BW-2022-0021

Tweezijdig parkeerverbod op 15-5-2022 van 
7.00-22.00 uur op de volgende wegen in  
Wilp-Achterhoek: 
- Leemsteeg, vanaf de Achterhoekseweg  
  tot aan de Zwaluwenweg 
- Koestraat 
- Oud Lochemseweg 
- Oolmansweg

Lollebroekse autocross Besluit genomen BW-2022-0004
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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.  ■

Energiezuinig	en	comfortabel	wonen?	Doe	mee	aan	de	glasactie!

VOORST	GAAT	VOOR	DUURZAAM

Wist u dat uw ramen veel warm-
teverliezen wanneer ze slecht 
geïsoleerd zijn? Goed geïso-
leerd glas brengt uw stookkos-
ten 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 gemeente biedt het Re-
gionaal	 Energieloket	 daarom	
gratis ondersteuning bij het 
verduurzamen van uw woning. 
Op	dinsdag	19	april	2022	orga-
niseert	Regionaal	Energieloket	
om 19.30 uur een online infor-
matieavond. U hoort dan ook 
meer over de glasactie van de 
gemeente Voorst en Regionaal 
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 
ervaren glasisolatiebedrijf ge-
kozen uit de regio. Dit heeft een 
aantal voordelen:
■	Kwaliteit:	 onafhankelijke	

technische specialisten heb-
ben het aanbod in uw regio 
bekeken. De installateur is 
gekozen vanwege de goede 
prijs-kwaliteitverhouding en 
de garanties;

■	Scherpe	prijs:	via	de	actie	wor-
den binnen een klein gebied 
veel woningen geïsoleerd. 
Hierdoor kan het isolatiebe-
drijf haar werk slimmer plan-
nen en uitvoeren. Daardoor 
krijgt u een scherpe prijs;

■	Maatwerk:	 iedere	 woning	 is	
anders. 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 informatiebijeen-
komst vertellen wij u meer over 
de isolatieactie en over subsi-
dies en leningen die u kunt aan-
vragen. Wij zijn samen met het 
Regionaal	 Energieloket	 en	het	
isolatiebedrijf aanwezig om uw 
vragen te beantwoorden. U kunt 
de avond via uw computer of ta-
blet 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 regi-
onaalenergieloket.nl/acties.
2. Inschrijven tussen 19 april 
2022 en 14 juni 2022 via regio-
naalenergieloket.nl/acties.
3. Woningopname: de installa-
teur bekijkt of uw woning ge-
schikt is voor glasisolatie.
4.	Persoonlijke	offerte:	u	ont-
vangt	een	persoonlijke	offerte.	
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.  ■

12 hectare aan zonnepanelen op daken!

In de gemeente Voorst liggen 
al heel wat zonnepanelen op de 
daken, 12 hectare! Tussen maart 
2020 en maart 2021 is er 2,5 hec-
tare aan zonnepanelen op daken 
geplaatst.
 
Bijdrage	aan	de	energie-
doelstelling
De gemeente Voorst wil graag 
energieneutraal	worden.	Energie	
besparen	is	de	eerste	stap.	Om	de	
overige energie duurzaam op te 
wekken, zijn de zonnepanelen op 
daken	hard	nodig.	Er	is	ongeveer	
120 hectare aan potentieel dak-
oppervlakte binnen de gemeente. 
Hiervan	kan	effectief	65	hectare	

gebruikt worden voor zonnepa-
nelen (een gedeelte kan niet ge-
bruikt worden doordat de ruimte 
nodig is voor andere installaties, 
ruimte voor zonnecollectoren of 
dakranden). 

Vergunning
U heeft geen vergunning nodig 
voor het plaatsen van een zon-
nepaneel op het dak als:
■	Het	paneel	 ligt	op	een	schuin	

dak, u plaatst het binnen het 
dakvlak en de hellingshoek is 
gelijk aan de hellingshoek van 
het dakvlak;

■	Het	paneel	ligt	op	een	plat	dak,	
en de afstand tot de zijkanten 

van het dak zijn tenminste 
gelijk aan de hoogte van het 
paneel

■	Het	gebouw	is	geen	monument.	

Voldoet u niet aan deze voor-
waarden of wilt u de zonnepa-
nelen	op	de	grond	plaatsen?	Stuur	
dan een mail naar omgevingsver-
gunning@voorst.nl

Zonnepanelen actie
De gemeente heeft op dit mo-
ment een actie voor zonnepane-
len. Deze actie loopt tot en met 
26	april.	Samen	met	het	Regionaal	
Energieloket	is	er	een	actie	opge-
start om het voor de inwoners nog 
makkelijker te maken om zonne-
panelen te plaatsen. Kijk op re-
gionaalenergieloket.nl voor meer 
informatie en om u aan te melden. 

Advies
Wilt u gratis advies over zonne-
panelen	op	daken?	Stuur	dan	een	
e-mail naar duurzaam@voorst.nl 
met uw contactgegevens en geef 
daarbij aan of het gaat om een 
woning, bedrijf of maatschappe-
lijke instelling.   ■

afvalinformatie

Voorkom wegwaaien van het PMD-afval

PMD-afval is vaak zo licht, dat het makkelijk wegwaait. Dit zorgt 
voor troep in de straten. Wat kunt u doen om wegwaaien zoveel 
mogelijk te voorkomen? Met enkele eenvoudige tips houdt u de 
buurt voor uzelf en de buren netjes. 

Tips voor inwoners met een PMD-container
■	Zorg	ervoor	dat	de	deksel	van	de	container	goed	sluit.	
■	U	kunt	het	afval	in	doorzichtige	zakken	doen,	voordat	u	deze	

in de container gooit.
■	Maak	gebruik	van	transparante	containerzakken.
■	Vergeet	niet	om	de	(container)zakken	dicht	te	knopen.

Het gebruik van (container)zakken zorgt er niet alleen voor dat 
het afval niet wegwaait, maar uw container blijft op deze manier 
ook schoon. 

Tips voor inwoners die gebruik maken van 
PMD-zakken
■	Bind	de	PMD-zakken	goed	dicht.	Veel	rondslingerend	afval	komt	

uit zakken die niet goed dicht zijn gemaakt. 
■	Zet	de	zakken	zoveel	mogelijk	bij	elkaar.	
■	Bind	eventueel	meerdere	zakken	aan	elkaar	vast.
■	Lever	de	PMD-zakken	zo	vol	mogelijk	aan,	zodat	deze	niet	te	

licht is. 

PMD, hoe zat dat ook alweer?
Onder	PMD	verstaan	we	verpakkingen	van	plastic,	metaal	(blik)	en	
drankpakken. Plasticfolie met een metaallaagje, zoals chipszak-
ken	of	koffiepakken,	mogen	bij	PMD,	maar	bij	het	restafval	kan	
ook. Plastic dat geen verpakking is, hoort niet bij PMD. Denk aan 
speelgoed, plastic borden, tuinstoelen. Kleine spullen kunnen bij 
het restafval, grote spullen (zoals tuinstoelen en groot speelgoed) 
kunt u gratis inleveren bij het Recycleplein.  ■

VOORST	GAAT	VOOR	DUURZAAM
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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

Koningsdag:	Aubade	en	Oranjereceptie	op	het	Jachtlustplein	

Dit jaar wordt Koningsdag in de 

gemeente Voorst weer feestelijk 
gevierd op woensdag 27 april. Het 
is in de gemeente Voorst een goe-
de traditie de viering van Konings-
dag te openen met een aubade. 
Vanwege de verbouwing van het 
gemeentehuis vindt dit jaar de au-
bade	plaats	op	het	Jachtlustplein	
tussen het Kulturhus en de brede 
school de Fliert in Twello. 

De aubade wordt afgesloten met 
een	Oranjereceptie.	Zowel	bij	de	
aubade	als	bij	de	Oranjereceptie	is	

iedereen van harte welkom. 

Aubade
De aubade begint om 9.30 uur 
met een welkomstwoord van bur-
gemeester	Paula	 Jorritsma-Ver-
kade en het hijsen van de Neder-
landse vlag door de scouting. Met 
het	zingen	van	het	‘Wilhelmus’	en	
het Geldersch Volkslied brengen 
we hulde aan onze Koning en het 
Koningshuis. De muziekkorpsen 
Excelsior	en	Cadenza	zorgen	voor	
de muzikale begeleiding. Alle 

aanwezigen krijgen de teksten 
van de liederen uitgereikt, zodat 
iedereen uit volle borst mee kan 
zingen!

Gedecoreerden
Behalve	 aan	 de	 Koning	 en	 het	
Koningshuis brengen we in de 
gemeente Voorst tijdens de au-
bade ook hulde aan de inwo-
ners, die ter gelegenheid van de 
viering van de verjaardag van 
onze vorst, op dinsdag 26 april 
een Koninklijke onderscheiding 

hebben ontvangen. Welke perso-
nen dat dit jaar zijn, kunnen we 
u nog niet vertellen, omdat deze 
onderscheidingen nog worden 
uitgereikt.

Oranjereceptie
Aansluitend aan de aubade vindt 
de	Oranjereceptie	plaats.	Koffie,	
thee, fris en een versnapering 
staan	voor	u	klaar.	De	Oranjebit-
ter ontbreekt deze dag niet. Voor 
de kinderen is er limonade en na-
tuurlijk ook wat lekkers. ■


