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Energie besparen in de zomer
Douchen met minder energieverbruik
In de zomer hoeft de cv-ketel niet 
te draaien voor de verwarming van 
ons huis. Dat is goed voor onze 
energierekening. Toch gebruiken 
we de laatste jaren, ongemerkt, 
ook in de zomer meer gas en elek-
triciteit. Vooral voor de koeling en 
voor het warme water. In dit artikel 
staan we stil bij het verbruik van 
warm water. Bijvoorbeeld bij het 
douchen, dit is een activiteit waar-
bij meer energie verbruikt wordt 
dan nodig. 

Geniet-momentje
We douchen niet meer alleen om 
schoon te worden, douchen is ook 
vaak een geniet-momentje. In kor-
te tijd is aardgas nu een schaars 
en duur product geworden. Wat 
korter, of minder, douchen scheelt 
dus al gauw in uw energierekening. 

Bruisende straal uit 
douchekop
Voor het comfortgevoel is het 
niet altijd nodig dat er heel veel 
liters water uit de douchekop ko-
men. Speciale spaardouchekop-
pen brengen heel slim lucht in 
de waterstroom, zodat een meer 
bruisende straal ontstaat. Min-
der warm water betekent minder 
energie om het op te warmen. En 
heeft u een sterke voorkeur voor 
een regendouche? Overweeg dan 
een douchewater-warmteterug-
winning.

Warmte terugwinnen
De tijd dat het warme water over 
uw lichaam glijdt, voordat het 
in ‘t putje verdwijnt. Wat zal het 
zijn: drie seconden? Het water dat 
in het riool komt is nog steeds 
lekker warm. Daarom hebben 
verschillende fabrikanten oplos-
singen bedacht om deze warmte 
opnieuw te gebruiken. Gaat u uw 
badkamer verbouwen? Informeer 
dan eens naar de mogelijkheden 
voor ‘douchewater-warmtete-
rugwinning’. Hiermee kunt u tot 
65% op uw energieverbruik bij het 
douchen besparen. Bijkomend 
voordeel is dat het veel langer 
duurt voordat uw (toekomstige) 
tapwaterboiler leeg is. En dat is 
een mooi voordeel wanneer u op 
een (full electric) warmtepomp 
over gaat. Er zijn ook slimme op-
lossingen als u niet uw badkamer 
wil verbouwen. Uw energieadvi-
seur helpt u graag. 

Gratis advies van
energieadviseur
Inwoners van de gemeente Voorst 
kunnen gratis een afspraak ma-
ken met een energieadviseur. De 
energieadviseur kijkt samen met 
u naar de mogelijkheden in uw 
woning en kan ook helpen bij het 
energieneutraal en/of aardgasvrij 
maken van uw woning. Stuur een 
e-mail naar duurzaam@voorst.nl 
om een afspraak te maken.  ■

Spoedaanvragen reisdocumenten niet mogelijk 
op 24 en 25 augustus

Op woensdag 24 en donderdag 25 
augustus 2022 is het niet mogelijk 
om een reisdocument met spoed 
aan te vragen. Het gaat om spoed-
aanvragen van alle type documen-
ten, dus alle paspoortmodellen en 
de Nederlandse identiteitskaart.

De leverancier van de reisdocu-

menten legt de productie van de 
spoedleveringen tijdelijk stil op 
24 en 25 augustus. Op die dagen 
moet de leverancier namelijk tech-
nische aanpassingen uitvoeren. Dit 
betreft alleen de spoedaanvragen, 
de reguliere aanvragen voor een 
reisdocument gaan wel gewoon 
door.  ■

Kennisgeving in het kader van de uitvoering van de wegverbreding A1 Apeldoorn - Azelo, Rijkswaterstaat:
Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning kappen - Cluster A.

Op grond van artikel 20 van de 
Tracéwet bevordert de Minister 
van Infrastructuur en Waterstaat 
een gecoördineerde voorberei-
ding van de besluiten op de aan-
vragen om vergunningen en van 
de overige ambtshalve te nemen 
besluiten met het oog op de uit-
voering van een Tracébesluit. Op 
deze besluiten is de Crisis- en 
herstelwet van toepassing. 

In het kader van deze coördinatie 
geeft de Minister van Infrastruc-
tuur en Waterstaat kennis van het 
feit dat de volgende ontwerpbe-
sluiten zijn genomen.  

Welke ontwerpbesluiten 
zijn genomen en liggen 
ter inzage?
Het project Verbreding A1 Apel-
doorn Azelo loopt vanaf aanslui-
ting Apeldoorn- Zuid bij Apel-
doorn op de A1 tot het knooppunt 
Azelo (tussen Almelo en Born). 
Het verkeer op de A1 zal de ko-
mende jaren toenemen. Dit leidt 
tot meer files en verkeersongeval-
len. De binnenwegen komen on-
der druk te staan omdat verkeer 
vaker een sluiproute zal nemen 
om de drukte op de A1 te mij-
den. Rijkswaterstaat gaat de A1 
daarom verbreden. In totaal is het 
te verbreden traject ongeveer 55 
kilometer lang. 

De grondslag voor de werkzaam-
heden aan de A1 is Tracébesluit 
A1 Apeldoorn- Azelo, onher-
roepelijk geworden op 2 oktober 
2019. 

Voor de uitvoering van het Tra-
cébesluit zijn drie ontwerpbeslui-
ten genomen, overeenkomstig de 
procedure van artikel 20, lid 4, 
van de Tracéwet in samenhang 
met afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht.

1. Omgevingsvergunning – 
Gemeente Apeldoorn
Omgevingsvergunning voor het 
kappen van houtopstanden ge-
legen langs het huidige tracé van 
de rijksweg A1 ter hoogte van 
het traject Zuster Meyboomlaan - 
Zutphensestraat te Apeldoorn ten 
behoeve van de verbreding van de 
A1 (zaaknummer: D22/029771)   

2. Omgevingsvergunning – 
Gemeente Voorst
Omgevingsvergunning voor het 
kappen van houtopstanden gele-
gen langs het huidige tracé van de 
rijksweg A1 ten behoeve van de 
verbreding van de A1 ter hoogte 
van meerdere percelen bij het 
kadastrale perceel 922 sectie R 
(zaaknummer: SXO-2022-0305).

3. Omgevingsvergunning – 
Gemeente Voorst
Omgevingsvergunning voor het 
kappen van houtopstanden ge-
legen ter plaatse van de verzor-
gingsplaatsen de Vundelaar en 
de Paal, kadastrale perceel 301 
en 345 sectie R (zaaknummer: 
SXO-2022-0305). 

Waar en wanneer kunt u de 
stukken inzien? 
De ontwerpbesluiten en de bijbe-
horende stukken liggen met in-
gang van 17 augustus 2022 tot 
en met 27 september 2022 ter 
inzage.
	De omgevingsvergunning (1): 

bij gemeente Apeldoorn op het 
stadhuis. De openingstijden van 
het stadhuis en het Omgevings-
loket vindt u op www.apeldoorn.
nl/stadhuis. Het ontwerpbesluit 
kan op verzoek digitaal worden 
toegezonden door een mail te 
sturen aan infoomgevingslo-
ket@apeldoorn.nl

	De omgevingsvergunningen (2 
en 3): bij de gemeente Voorst 
op de H.W. Iordensweg 17, 7391 
KA TWELLO.  Voor een afspraak 
kunt u op maandag tot en met 
donderdag terecht tussen 8.30 – 
14.00 uur. Neem contact op met 
de heer J. Schoneveld om een af-
spraak te maken: j.schoneveld@
voorst.nl, 0571- 27 98 28.

Hoe kunnen zienswijzen 
naar voren worden 
gebracht? 
Van 17 augustus 2022 tot en met 

27 september 2022 kan eenieder 
tegen (een van) de ontwerpbeslui-
ten schriftelijk of mondeling ge-
motiveerde zienswijzen kenbaar 
maken.
	Voor de omgevingsvergunning 

(1) bij Gemeente Apeldoorn: 
schriftelijke zienswijzen kunt 
u sturen aan ‘Burgemeester 
en wethouders, Postbus 9033, 
7300 ES Apeldoorn, onder ver-
melding van ‘zienswijze over 
ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning D22/029771’. Deze 
zienswijze moet in ieder geval 
naam, adres en zo mogelijk te-
lefoonnummer bevatten. Voor 
het mondeling indienen van 
zienswijzen kunt u contact op-
nemen en een afspraak maken 
met mevrouw van den Brink, 
bereikbaar via tel. 14055.

	Voor de omgevingsvergun-
ningen (2 en 3) bij gemeente 
Voorst: schriftelijke zienswij-
zen kunt u richten aan ‘College 
van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Voorst, 
H.W. Iordensweg 17, 7391 KA, 
Twello’. Voor een mondelinge 
zienswijze kunt u contact opne-
men met de heer H. Oussoren: 
h.oussoren@voorst.nl , 0571-
27 92 62.

Meer informatie
Voor meer informatie over het 
ontwerpbesluit van de gemeente 
Apeldoorn kunt u contact opne-
men met medewerkers van het 
omgevingsloket. Bij het Omge-
vingsloket kunt u alleen op af-
spraak terecht. Informatie over 
het maken van een afspraak en 
over de locatie van het Omge-
vingsloket vindt u op www.apel-
doorn.nl/stadhuis 

Voor meer informatie over de ont-
werpbesluiten van de gemeente 
Voorst kunt contact opnemen 
met de heer J. Schoneveld. U kunt 
daarvoor een afspraak met hem 
maken: j.schoneveld@voorst.nl, 
0571- 27 98 28.

De Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat,
namens deze,
het afdelingshoofd 
BJV Projectadvisering  
bij de Corporate Dienst van 
Rijkswaterstaat,
mr. drs. W. Warmerdam  ■
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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 Be-
leid & 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 
beroepschrift in te dienen. En zo 
ja, tijdens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekend-
making/publicatie niet op over-
heid.nl staan? Neem dan gerust 
contact op met de gemeente 
Voorst: 0571-27 99 11 of kom 
langs bij het servicepunt 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? Op over-
heid.nl is dat mogelijk. 

Op overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt kunt u zich aanmelden 
voor een e-mailservice. Met en-
kele stappen schrijft u zich in. U 
ontvangt dan dagelijks per e-mail 
een overzicht van besluiten en 
andere berichten die onder meer 
gemeenten, provincies en water-
schappen via overheid.nl publi-
ceren. 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 bekend-

makingen/publicaties 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) 
maken wij op voorst.nl bekend.

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 belang-
hebbende rekening mee dat 
een ingediend bouwplan al 
behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

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 8 augustus 2022 tot 
en met vrijdag 12 augustus 2022.

Bekendmakingen

Week 33: 17-8-2022

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning

Ardeweg 1 in Wilp Burendag 2022 op 25-9-2022 van  
10.00 uur tot 15.00 uur

Besluit genomen BW-2022-0202

Avervoordseweg 32 in Terwolde Fancy Fair op 7-10-2022 van  
15.00 tot 20.30 uur

Besluit genomen BW-2022-0211

Centrum in Twello Halloween op 4-11-2022 van 18.00 uur 
tot 20.00 uur

Besluit genomen BW-2022-0168

Centrum, Marktplein, Barteldplein en Dorpsplein in Twello Klompenfeest op 1, 2, 3 en 4-9-2022 Besluit genomen BW-2022-0094

Grotenhuisweg 55 in Wilp Verjaardagsfeest op 10-9-2022 Besluit genomen BW-2022-0210

Lochemsestraat 44 in Terwolde Verjaardagsfeest op 17-9-2022 Besluit genomen BW-2022-0208

Molenallee 50 start/eindpunt in Wilp Truckersdag op 24-9-2022 Besluit genomen BW-2022-0188

Sparrenweg - Dokter Blokplantsoen in Klarenbeek Rocktober op 28-10-2022 van 20.30 tot 
1.00 uur en 29-10-2022 van 16.00 tot 
1.00 uur

Besluit genomen BW-2022-0201

Omgevingsvergunning

Bandijk 25 in Terwolde Plaatsen tijdelijke noodpompinstallatie Vergunning verleend SXO-2022-0440

Burgemeester van der Feltzweg 17A in Twello Plaatsen dakopbouw Aanvraag ontvankelijk SXO-2022-0416

Bussloselaan 28 in Voorst Vervangen gevels, dak en constructie 
bedrijfspand

Proceduretermijn  
verlengd

SXO-2022-0389

Rozenhofstraat 1 in Steenenkamer Plaatsen eenzijdige nokverhoging Proceduretermijn  
verlengd

SXO-2022-0406

van Hogendorpstraat 8 in Twello kappen 1 boom Aanvraag ontvangen SXO-2022-0442

Tijdelijke verkeersmaatregel

Afsluiten voor alle verkeer in Twello op 4-11-2022 van 14.00 uur tot 21.00 uur
- Dorpsstraat, tussen Van Ghentstraat en Marktstraat

Afsluiten voor alle verkeer op 4-11-2022 van 18.00 uur tot 20.00 uur
- Stationsstraat, tussen Van Spiegelstraat en Duistervoordseweg
- Duistervoordseweg, tussen Stationsstraat en Grote Barteldweg 
- Van Ghentstraat, tussen Dorpsstraat en Nieuwe Barteldweg

Halloween Griezeltocht Besluit genomen BW-2022-0168

Afsluiten voor alle verkeer in Klarenbeek op 28-10-2022 van 13.00 uur tot 
1.00 uur en 29-10-2022 van 8.00 uur tot 1.00 uur
- Sparrenweg, vanaf Bosweg tot Dennenweg

Rocktober Besluit genomen BW-2022-0201


