voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

gemeenteraad
 Ronde-tafelgesprekken maandag 8 oktober én
15 oktober 2018 om 19.30 uur
Doel
Op maandag 8 oktober én 15 oktober 2018 heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van
het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en
het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op maandag 29 oktober 2018 vanaf 10.00 uur [let op: afwijkend tijdstip].

Maandag 15 oktober 19.30 uur (raadzaal)
1. Basismobiliteit/PlusOV: evaluatie PlusOV, verlenging dienstverleningsovereenkomst
Het college is van plan een besluit te nemen over een verlenging van de dienstverleningsovereenkomst met PlusOV. Voordat hij definitief een besluit neemt, krijgt
de gemeenteraad gelegenheid hierover zijn mening te geven. Het college biedt
daarbij een algehele evaluatie van PlusOV aan. De 9 deelnemende gemeenten in
de regio moeten voor 1 november 2018 laten weten of ze wel of niet de dienstverleningsovereenkomst met PlusOV verlengen.

Informatie ronde-tafelgesprek 8 oktober

U bent welkom!
U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te
wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek aan de raadsleden uw mening te geven over het geagendeerde onderwerp. U kunt zich via
de griffie hiervoor melden: telefoonnummer (0571) 279 387, e-mailadres raad@
voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering.

Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
vergaderstukken van de ronde-tafelgesprekken van 8 oktober
2018 te komen. U kunt deze ook inzien via voorst.raadsinformatie.nl of via de (gratis) App Politiek Portaal Publieksapplicatie.
In de raadzaal is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen
de stukken digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

Maandag 8 oktober 19.30 uur (raadzaal)

Informatie ronde-tafelgesprek 15 oktober

1. Ontwikkelingsplan Klein Twello
Eind 2017 sloot de locatie van de voormalige basisschool De Kleine Wereld en
verhuisde naar Brede School De Fliert. Begin 2018 is gestart met de ideeënvorming
over de herontwikkeling van de locatie. In het afgelopen half jaar heeft intensief
overleg met een aantal maatschappelijke partners en met buurtbewoners geleid
tot een Ontwikkelingsplan Klein Twello. Hiervoor vraagt het college aan de raad
een investeringsbijdrage en een exploitatiebijdrage.
2. Bestemmingsplan Landgoed Het Wezeveld, Twello
Landgoed Het Wezeveld wil een tweetal nieuwe woningen bouwen in ruil voor
sloop van ontsierende voormalig agrarische gebouwen en wil de rijksmonumentale boerderij (voorheen koetshuis) en de schuurberg restaureren en landschappelijke maatregelen nemen. De nieuwe woningen zijn een ‘portierswoning’ aan het
begin van de oorspronkelijke oprijlaan aan de Quabbenburgerweg en een woning
binnen het omgrachte terrein aan de Oude Wezeveldseweg 18.
3. Klanttevredenheidsonderzoek 2018 Tribuut Belastingsamenwerking
Op verzoek van de gemeenteraad biedt het college van burgemeester en wethouders het klanttevredenheidsonderzoek van Tribuut Belastingsamenwerking
over 2018 aan. Ten opzichte van 2017 is een lichte verbetering in de waardering
door de klanten te zien: een score voor de communicatie per e-mail van 6,2 (ten
opzichte van 6,0 in 2017) en een score voor de telefonische communicatie van 7,4
(ten opzichte van 7,2 in 2017).

Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de
vergaderstukken van de ronde-tafelgesprekken van 15 oktober
2018 te komen.

Besluitenlijst raadsvergadering 24 september 2018
Besluiten











Verworpen moties

4. Bestuursrapportage 2018
Met de Bestuursrapportage 2018 informeert het college de raad over de realisatie
van de begroting 2018 over de eerste 8 maanden van het begrotingsjaar. In de
bestuursrapportage worden voorstellen gedaan om budgetten aan te vullen en/of
af te ramen. Deze bestuursrapportage geeft inzicht in zowel de beleidsmatige als
de financiële voortgang.



Maandag 8 oktober 21.00 uur (raadzaal)



1. Perspectiefnota 2019 – 2022
Het college biedt de raad eens in de vier jaar een perspectiefnota aan met een
voorstel voor de financiële kaders van de ontwerpbegroting voor het volgende
begrotingsjaar en de meerjarenraming voor de komende vier jaren. De raad wordt
gevraagd deze nota vast te stellen.



2. Meerjarenprogrammabegroting 2019– 2022
De Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 is het 2e document in de Planning& Controlcyclus voor het jaar 2019, na de Prioriteitennota 2019 die de raad op 25
juni 2018 heeft vastgesteld. In de Meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 stelt
de raad beleidsdoelen en het financiële kader voor het begrotingsjaar 2019 vast.
3. Structurele uitbreiding formatie Sociaal Domein
Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) en Participatiewet van kracht geworden en is het college gestart met de
uitvoering. Verantwoordelijkheden en taken van de gemeente zijn dusdanig toegenomen dat het college op dit moment een urgente noodzaak ervaart voor uitbreiding. Hij vraagt aan de raad middelen beschikbaar te stellen voor extra personeel.

Bestemmingsplan Stoomhoutzagerij Wilpschedijk, Steenenkamer
Verantwoording fractiebijdragen 2017 + 1e kwartaal 2018
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Broekstraat, Klarenbeek
Motie “Zon 2018” over uitbreiden van Beleidsuitgangspunten Zonnevelden
Voorst 2015 van Gemeente Belangen, CDA en D66
Motie “Zonnig meedoen” over inrichting en aanleg Zonnepark Broekstraat in
Klarenbeek van CDA, D66 en Gemeente Belangen
Sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag 2018 t/m 2021
Motie 'Biodiversiteit in agenda Cleantech Regio 2019 – 2023' van
PvdA-GroenLinks
Verslag besloten raadsvergadering 13 juli 2018 [verslag is openbaar vanaf
18 juli 2018]
Verslag ronde-tafelgesprekken 10 september 2018
Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 17 september 2018

Motie “Voor niets gaat de zon op” over verklaring van geen bedenkingen (VGGB)
zonnepark Broekstraat, Klarenbeek van Lijst Arend
De motie is verworpen met 2 stemmen voor (R.G.H. Hazelaar (Gemeente
Belangen) en Lijst Arend) en 17 stemmen tegen (I.W.M. Aarnink-Westerbeek,
R.R.S. Bosch, B.G.J. van Ekeren, R. Hafkamp, mr. S.J.T. Homan, E.K. Horstman,
H.G.M. Jansen-Greiving en J.I.H.M. Lubberink (Gemeente Belangen),
VVD-Liberaal2000, CDA, PvdA-GroenLinks, D66).
Motie “Grote Zonnevelden” van VVD-Liberaal2000 en PvdA-GroenLinks
De motie is verworpen met 8 stemmen voor (R.G.H. Hazelaar (Gemeente
Belangen), VVD-Liberaal2000, PvdA-GroenLinks, Lijst Arend) en 11 stemmen
tegen (I.W.M. Aarnink-Westerbeek, R.R.S. Bosch, B.G.J. van Ekeren, R. Hafkamp,
mr. S.J.T. Homan, E.K. Horstman, H.G.M. Jansen-Greiving, en J.I.H.M. Lubberink
(Gemeente Belangen), CDA, D66).
Motie “Kwaliteit tegen verarming” over schuldhulpverlening van Lijst Arend
De motie is verworpen met 1 stem voor (Lijst Arend) en 17 stemmen tegen
(Gemeente Belangen, VVD-Liberaal2000, CDA, PvdA-GroenLinks, D66).

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de besluitenlijst te komen op voorst.raadsinformatie.nl.
Het audioverslag van de raadsvergadering van 24 september
2018 kunt u aﬂuisteren via voorst.raadsinformatie.nl. Voor vragen kunt u terecht bij de raadsgriﬃer, mevrouw B.J.M. Jansen via
(0571) 279 217 of raad@voorst.nl

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties 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

voorstwijzer
Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag
maandag
maandag
maandag

8 oktober 19.30 uur
15 oktober 19.30 uur
29 oktober 10.00 uur
12 november 19.30 uur

Ronde-tafelgesprekken
Ronde-tafelgesprek
Raadsvergadering
Raadsvergadering

gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis

Twello
Twello
Twello
Twello

Informatie
Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffier, Bernadette Jansen (0571) 279 217 en
bij de locogriffier, Dini Vriezekolk (0571) 279 387
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties.
De gegevens vindt u op internet:
http://www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/ en hieronder:
 Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, via r.bosch@voorst.nl / 		
(06) 55 53 21 13
 Gerrit Schimmel, plv. fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, via
g.schimmel@voorst.nl /(06) 22 37 82 24
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, via b.vandezedde@voorst.nl /
(06) 53 67 85 62





Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, via b.visser@voorst.nl /
(06) 53 87 71 61
Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, via p.jonkman@voorst.nl
Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, via a.jansen@voorst.nl /
(06) 50 66 66 01
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer
informatie over de raadsleden.

E-mail service raadsstukken
Via raad@voorst.nl kunt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken. U
ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.

Wetenschapsdag 7 oktober bij Volkssterrenwacht

afvalinformatie
 Inzameling Klein Chemisch Afval
Op vrijdag 5 oktober is weer de inzameling van Klein Chemisch
Afval (KCA) en frituurvet, energiezuinige lampen, wit- en bruingoed (alles met een stekker) en batterijen. Hiernaast kunt u ook
een aantal recyclebare afvalstromen inleveren: wit (plat)glas,
oude metalen, hard plastic (zoals plastic tuinstoelen en plastic
emmers), kleine hoeveelheid (maximaal twee emmers) schoon
puin, piepschuim, autobanden (zonder velg), TL-lampen en accu’s. De KCA-inzameling is elke eerste vrijdag van de maand
tussen 15.00 uur en 18.00 uur bij de gemeentewerf, Jupiter 2
in Twello.
Let op! Niet al het afval is in te leveren tijdens de kca-inzameling. Hieronder leest u hoe u onderstaande afvalstromen wel
kwijt kunt.

De Volkssterrenwacht Bussloo
organiseert op zondag 7 oktober van 13.00 uur tot 17.00
uur aan de Bussloselaan 4, een
wetenschapsdag met interessante lezingen rond het thema
‘planeet aarde’. Voor kinderen
is het mogelijk om die dag zelf
mee te doen aan experimenten.
En de energieadviseur van de
gemeente Voorst is aanwezig
om uw vragen te beantwoorden
rondom het verduurzamen van
uw woning. De entree voor volwassenen is € 5 en voor kinderen

In uw container met blauw
deksel.

Zeilen (van polyester),
landbouw- en vijverplastic
en opblaaszwembaden

In uw container met het
grijze deksel. Of inleveren
bij een Recycleplein van
Circulus Berkel. Deze zijn
onder andere in Deventer
(betaalde stromen:
Westfalenstraat 18) en in
Apeldoorn (Aruba 16) te
vinden.

Asbest

Dubbel verpakt in
doorzichtig plastic,
maximaal 35 m2.
Inleveren bij een van de
Recyclepleinen van Circulus
Berkel in Zutphen, Vaassen
of Doesburg.

Matrassen

Inleveren bij een
Recycleplein van Circulus
Berkel.

Bouwafval, dakleer en
dakisolatie.

Inleveren bij een
Recycleplein van Circulus
Berkel.

Onbehandeld hout, geverfd
B-hout, geïmpregneerd
C-hout.

Inleveren bij een
Recycleplein van Circulus
Berkel.

Autobanden met velg en
motorbanden

Inleveren bij een
Recycleplein van Circulus
Berkel.

Presentaties
In drie verschillende korte presentaties staat onze eigen planeet
aarde centraal. Om 13.30 uur vertelt Peter Siegmund van het KNMI
over het veranderende klimaat.
Om 15.00 uur is daarna het woord
aan Elske de Zeeuw-van Dalfsen,
ook van het KNMI, over de aarde
die nog steeds actief is. En om
16.15 uur bekijkt Alex Scholten
van de Volkssterrenwacht Bussloo
onze planeet vanuit de ruimte.

Beleven!
Deze wetenschapsdag is er ook
veel te beleven bij de Volkssterrenwacht Bussloo. Zo is het mogelijk voor bezoekers om proefjes te doen en bij helder weer
met een telescoop de zon te bekijken. Ron Stet, de energieadviseur van de gemeente Voorst,
informeert u over het besparen
en zelf opwekken van energie.
Hij heeft verschillende isolatiematerialen bij zich en laat u
graag zien hoe een zonnepaneel
werkt.

Jonge ouders meer kans op woningbrand
bijvoorbeeld vaker elektrische apparaten met een hoog brandrisico,
zoals een wasdroger. Daarnaast is
er in een druk gezin vaak minder
tijd om na te denken over de risico’s op brand. Vanaf 1 oktober
staan de landelijke Brandpreventieweken dan ook in het teken van
de oproep ‘Maak van je roze wolk
geen rookwolk’.

Afvalstromen - niet in te leveren tijdens de KCA-inzameling
Oud papier en karton

tot en met 14 jaar € 2,50.

Geboortetas
Uit brandrisicoprofielen blijkt dat
jonge ouders een grotere kans op
een woningbrand hebben dan gemiddeld. Tegelijkertijd lijken jonge ouders zich minder bewust van
dit risico. Jonge ouders gebruiken

Het belangrijkste onderdeel van
de brandpreventieweken is het
uitreiken van geboortetasjes aan
alle ouders die aangifte doen van
de geboorte van hun kind. Alle
ouders in de gemeente Voorst die
in de maand oktober 2018 een

kindje verwelkomen, krijgen deze
geboortetas bij de aangifte.

Tips
 Voorkom brand, maak apparatuur stofvrij (zoals het filter van de
wasdroger na iedere droogbeurt).
 Zorg dat je snel weet dat er
brand is. Plaats (gekoppelde) rookmelders die je óók bij gesloten
deuren kunt horen.
 Weet hoe je een brand blust.
En weet wanneer je brand niet
moet blussen, maar je direct moet
vluchten.

Bespreek wat je doet als er
brand uitbreekt. Spreek af hoe je
kunt vluchten en wie welk kind in
veiligheid brengt.

Melding of idee? Geef het door op Verbeterdebuurt.nl
wegdek en gedumpt afval
doorgeven. Het is ook mogelijk
om een idee aan te dragen bijvoorbeeld als er hard gereden
wordt in uw straat en u hiervoor een oplossing bedacht
heeft. Deze oplossing plaatst
u dan als ‘idee’. Op verbeterVerbeterdebuurt-app
Op verbeterdebuurt.nl en in de debuurt.nl en in de app is uw
app van verbeterdebuurt kunt melding of idee te ‘volgen’ en
u problemen zoals een slecht ziet u de actuele stand van zaZiet u gedumpt afval? Losliggende stoepstenen? Of hebt u
een goed idee voor de openbare ruimte? Laat het de gemeente weten en plaats uw melding
of idee op verbeterdebuurt.nl .

ken rond uw melding of idee.
Daarnaast is het ook mogelijk
om op een melding of idee te
reageren.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.verbeterdebuurt.nl . De
app voor Android of iPhone
kunt u via blog.verbeterdebuurt.nl/apps downloaden.

Subsidiepot asbestdaken bijna leeg
www.voorst.nl/wonen/milieu-afval-en-duurzaamheid/afval/

Het budget van de landelijke subsidieregeling voor verwijdering
van asbestdaken slinkt snel. Van
het totaal in 2016 beschikbaar gestelde budget van € 75 miljoen is

nu nog maar € 7,5 miljoen over.
Het is daarom goed mogelijk dat
de pot eind 2018 leeg is. Als het
totale budget op is komt er geen
nieuw budget meer bij, dit bete-

kent dus op=op!
Meer informatie: https://www.rvo.
nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 40: 03-10-2018

De gemeente Voorst geeft alle officiële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op www.voorst.nl en daarnaast
in verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp)besluiten staan per rubriek
geordend en als dit mogelijk is op adres. De algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten die niet tot een of
meer belanghebbenden zijn gericht en beleidsnota's staan daarbij in het gemeenteblad. Kijk voor meer informatie op www.
voorst.nl/actueel/bekendmakingen/. Hebt u geen computer of internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst via
0571-27 99 11 of kom langs bij de receptie van het gemeentehuis.

Adres/Locatie

Onderwerp

Status

Nummer

Sinterklaasintocht Terwolde 2018 op 5 december
van 8-11 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0210

Herontwikkeling van de oude houtzagerijlocatie

Vastgesteld

NL.IMRO.0285.9104VS00

Bekendijk 23 en 25 in Terwolde

Veranderen bedrijf

Vergunning verleend

SXO-2018-0798/ZMELD840-2018-001168

Broekstraat (kad. VOO A 1981) in Klarenbeek

Bouwen zonnepark

Ontwerpvergunning

SXO-2018-0565

De Zanden 47A in Teuge

Bouwen vergaderruimte (3D geprint gebouw)

Vergunning verleend

SXO-2017-0819

Gemaal aan Kruisakkerweg in Twello

Kappen 24 bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0921

Hietweideweg 14 in Twello

Kappen boom

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0923

Holthoevensestraat 15 in Teuge

Wijzigen constructie veldschuur

Vergunning verleend*

SXO-2018-0856

Holthoevensestraat 16A in Teuge

Plaatsen blokhut

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0943

Lariksweg/Fluitenkruid in Klarenbeek

Kappen drie bomen

Vergunning verleend*

SXO-2018-0848

Oude Zutphenseweg 3A in Klarenbeek

Verbouwen zolder tot multifunctionele ruimte

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0931

Oudhuizerstraat 37 in Klarenbeek

Bouwen werktuigenberging

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0944

Parallelweg 7 in Twello

Kappen 6 bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0927

Rijksstraatweg 142 in Twello

Kappen eikenboom

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0934

Rijksstraatweg 245 in Teuge

Herbouwen schuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0930

Rijksstraatweg 73A in Twello

Kappen rode beuk

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0941

Sterhyacint 19 in Twello

Bouwen schuurtje met overkapping

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0933

ter hoogte van Molenallee 63A in Wilp

Kappen dode beuk

Vergunning verleend*

SXO-2018-0904

Verlengde Lindelaan 59 in Twello

Kappen boom

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0925

Woudeweg 1e in Teuge

Realiseren (extra) woning

Weigeren ontwerpvergunning

SXO-2018-0655

Zandenallee 8 in Teuge

Herbouwen jongveestal

Vergunning verleend

SXO-2018-0335

Grotenhuisweg 40 in Wilp

Verwijderen asbesthoudend dak schuur

Melding ontvangen

SXO-2018-0935

Jacob van Ruisdaelstraat 31 in Twello

Slopen garage en berging

Melding ontvangen

SXO-2018-0928

Kerklaan 12 in Twello

Verwijderen asbesthoudende vensterbanken

Melding ontvangen

SXO-2018-0946

Kleine Emstermate 4 in Terwolde

Verwijderen asbesthoudend dak garage

Melding ontvangen

SXO-2018-0938

Middendijk 72 in Nijbroek

Verwijderen asbesthoudende daken schuren

Melding ontvangen

SXO-2018-0929

Terwoldseweg 19 in Twello

Verwijderen astbesthoudende daken twee schuren

Melding ontvangen

SXO-2018-0945

Twelloseweg 78 in Terwolde

Verwijderen asbesthoudend dakbeschot
woning en dak en zijwangen schuur

Melding ontvangen

SXO-2018-0922

Weerdseweg 10 in Wilp

Slopen kippenschuurtje

Melding ontvangen

SXO-2018-0932

De Bandijk, tussen de Wijkseweg en de Deventerweg
in Terwolde

Afsluiten voor alle verkeer op 5 december 2018
vanaf 8 uur tot uiterlijk 10 uur

Besluit genomen*

BW-2018-0210

gehele Kerkstraat en Dorpsstraat in Wilp

Parkeerverbod beide zijden weg van 3 oktober
2018 7 uur t/m 7 oktober 2018 17 uur:

Besluit genomen*

BW-2018-0215

Aanwijzen parkeervoorzieningen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische
personenauto’s met gebruik laadpaal

Besluit genomen*

Z-18-04283_2018-60628

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Bandijk 25 in Terwolde
Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Wilpsedijk 2 in Twello
Omgevingsvergunning

Sloopmelding

Tijdelijke verkeersmaatregel

Verkeersbesluit
Jachtlustplein in Twello

* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het
college van burgemeester en
wethouders of de burgemeester kan een belanghebbende
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wet-

houders (of de burgemeester,
afhankelijk van degene die het
besluit heeft genomen), Postbus
9000, 7390 HA Twello, binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de
aanvrager.

Voor informatie over een besluit
en de datum van verzending van
het besluit belt u met 0571-27
99 11. Omdat een bezwaarschrift
geen schorsende werking heeft,
kan ook een verzoek tot een
voorlopige voorziening worden

gericht aan: de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 De balie Vergunningen en
Handhaving is op werkdagen
geopend van 8.30 uur tot 12.15
uur, 0571-27 93 37.

voorstwijzer
‘Werk in zicht’ op werkbezoek bij Schoneveld Breeding

Op donderdag 27 september
ontving Schoneveld Breeding
in Twello vijftien Voorster
werkzoekenden voor een informatieve rondleiding in de
kassen. Dit werkbezoek maakt
deel uit van de training ‘Werk
in zicht’. De gemeente Voorst
biedt deze training sinds april
dit jaar aan werkzoekenden.
De training gaat dieper in op
onder andere de talenten van
de werkzoekenden: hoe presenteer ik mijzelf en hoe sluit
dat aan bij wat ondernemers
nodig hebben.

Werk dichtbij

de werkzoekenden over de
ontwikkelingen binnen Schoneveld Breeding en konden
de werkzoekenden met eigen
ogen de werkzaamheden bekijken die daar plaatsvinden.
De accountmanager werkgeversdiensten van de gemeente Voorst, Linda Hamstra-van
Swaaij, onderstreept het belang om werkzoekenden een
kijkje bij lokale ondernemers
te bieden: “Het is zo leerzaam,
de werkzoekenden krijgen
hiermee een goed beeld van
de diversiteit aan werkfuncties
die we in de gemeente Voorst
te bieden hebben. Je hoeft het
echt niet altijd ver weg te zoeken, we hebben zoveel mooie
bedrijven in onze eigen gemeente”.

Schoneveld Breeding is volop
in ontwikkeling. Eind 2018
verhuist het plantenveredelingsbedrijf naar een geheel
nieuw gebouwd kassencomplex in Wilp. Tijdens het werk- Werkzoekenden in beeld
bezoek informeerde het bedrijf HRM adviseur Bert Pepping van

Schoneveld Breeding is enthousiast over het werkbezoek van
‘Werk in zicht’: “Het is een ontspannen en doeltreﬀende manier om je bedrijf aan werkzoekende talenten te laten zien. Ik
sprak een aantal mensen in de
groep die zo enthousiast waren na de rondleiding, dat zij
gelijk aangaven graag bij ons
te komen werken. Nu starten
we binnenkort weer met de
werving van bloemzaad-productiemedewerkers en kunnen
we gelijk een mooie koppeling
maken”. Linda, de accountmanager werkgeversdiensten van
de gemeente roept andere bedrijven in de gemeente Voorst
op om ook hun bedrijf open te
stellen voor ‘Werk in zicht’: “We
komen graag langs om kandidaten te laten zien welke werkmogelijkheden er zijn. In deze
krappe arbeidsmarkt is dat
voor de ondernemer zelf ook
een mooie gelegenheid om
verschillende werkzoekenden
in beeld te krijgen”.
Wilt u ook uw deuren openzetten voor een rondleiding in uw
bedrijf en zo in contact komen
met gemotiveerde werkzoekenden? Neem contact op met
de gemeente Voorst, Linda
Hamstra-van Swaaij, accountmanager werkgeversdiensten:
06-50 43 86 53.

Energiebesparing voor VvE’s informatieavond 10 oktober
(Vlijtseweg 114) in Apeldoorn.
De bijeenkomst start om 19.00
uur, de inloop is vanaf 18.45 uur.
VvE’s worden geïnformeerd over
de verschillende mogelijkheden
die er zijn om grootschalig energie te besparen of om samen op
te wekken, wat de invloed hiervan is op de energierekening,
hoe een VvE aan financiering
komt en hoe VvE’s ervoor kunnen
zorgen dat de buren ook mee willen doen. Speciale aandacht is
er voor VvE’s die naar ‘Nul op de
Meter’ willen gaan. Dat betekent
dat de energierekening gemiddeld nul is, omdat er evenveel
energie wordt opgewekt als dat
er verbruikt wordt. Het VvE Energieloket gaat graag met VvE’s in
gesprek of hun gebouw daarvoor
geschikt is.

Voor alle leden van een VvE
Op woensdagavond 10 oktober
organiseren de gemeenten Voorst
en Apeldoorn samen met het VvE
Energieloket Gelderland een informatiebijeenkomst over energiebesparing voor verenigingen
van eigenaren (VvE’s) bij STOOM

De informatieavond is gratis toegankelijk voor iedereen die lid
is van een VvE, dit zijn voornamelijk
appartementeigenaren.
De avond is extra interessant
voor bewoners van een appartementengebouw dat voor 1990
gebouwd is en uit meer dan tien

woningen bestaat. De Provincie
Gelderland biedt namelijk extra
ondersteuning als deze gebouwen naar ‘Nul op de Meter’ willen
gaan.

Start ‘Voorst gaat voor duurzaam!’
Op 10 oktober is het de Dag
van de Duurzaamheid en start
de gemeente Voorst haar duurzaamheidscampagne
‘Voorst
gaat voor duurzaam!’. Deze
campagne die loopt van 10 oktober tot en met 31 december
2018 bestaat uit verschillende
duurzame activiteiten, artikelen
in het Voorster Nieuws, een collectieve-inkoopactie en een aan
deze activiteiten gekoppelde
winactie.

Energiecoaches
Op woensdag 10 oktober zijn
van 13.30 uur tot 17.00 uur
de energiecoaches in de bibliotheek in Twello aanwezig om u
te informeren over het verduurzamen van uw woning. Zij delen
op deze Dag van de Duurzaamheid heerlijke vegetarische hapjes uit en nodigen u uit om mee
te doen aan de winactie van
‘Voorst gaat voor duurzaam!’.
Daarnaast is het mogelijk om
een afspraak voor een thuisbezoek te maken met de energiecoach. Dit is ook mogelijk via
het formulier op www.energierijkvoorst.nl/wooncoaches-gemeente-voorst of door te bellen
met de gemeente Voorst 057127 99 11.

Duurzame Voorstenaren
Het thema duurzaamheid leeft,
veel inwoners in de gemeente
Voorst zijn al aan de slag gegaan met bijvoorbeeld het ver-

duurzamen van hun woning:
isoleren, zonnepanelen op het
dak plaatsen en nadenken over
gasloos wonen. En ook in het
dagelijkse leven maken ze met
hun keuzes het verschil. Deze
verhalen staan centraal in de
campagne ‘Voorst gaat voor
duurzaam!’ en laten zien wat
deze inwoners motiveert en
waar ze soms tegenaan lopen.
Zij geven met hun verhalen
nieuwe energie aan het thema
duurzaamheid.

Ga voor duurzaam
De gemeente Voorst helpt u
graag bij het besparen van
energie en het zelf opwekken
van energie met duurzame projecten, zoals een collectieveinkoopactie samen met EnergieRijk Voorst. De energiecoaches
gaan weer vol energie op pad
om u thuis te informeren over
de energiebesparingsmogelijkheden in uw woning. Ron Stet,
de energieadviseur van de gemeente Voorst informeert u ook
graag over de technische en
financiële mogelijkheden voor
het verduurzamen van uw woning. En u maakt kans op één
van de leuke duurzame prijzen
in de winactie als u gebruik
maakt van één of meerdere
van deze activiteiten tijdens
de campagne ‘Voorst gaat voor
Duurzaam!’. Kijk voor meer informatie op: www.voorst.nl/
voorst-gaat-voor-duurzaam

Meld uw huis aan voor de Duurzame Huizen Route

VvE Energieloket
Het VvE Energieloket Gelderland
is enkele maanden geleden als
initiatief van de Provincie Gelderland opgestart. Het loket biedt
onder andere ondersteuning
door VvE’s van actuele informatie te voorzien over beschikbare
subsidies en leningen en over
mogelijkheden om te verduurzamen. Daarnaast biedt het VvE
Energieloket Gelderland hulp bij
het aanvragen van een VvE-scan
die de verduurzamingsmogelijkheden in kaart brengt. Het loket
organiseert bijeenkomsten, de
zogenaamde ‘roadshows’, door
de hele provincie.

Op zaterdag 3 en zaterdag 10
november 2018 vindt voor de
zesde keer de Nationale Duurzame Huizen Route plaats.
Hebt u ervaring opgedaan in
het verduurzamen van uw
huis? Deel uw ervaring met andere Voorstenaren en stel uw
Aanmelden
Bent u geïnteresseerd en wilt u de huis open tijdens de Duurzame
informatieavond op 10 oktober Huizen Route op 3 en/of 10 nobezoeken? Meld u aan en stuur vember.
een e-mail met uw naam, adres
en het aantal personen naar Elke ervaring telt
info@vve-energieloket.nl .
We hopen dat er ook dit jaar

weer verschillende duurzame
woningen in de gemeente
Voorst te bezoeken zijn. Elke
woning vormt een bron van
inspiratie en de Duurzame Huizen Route is een mooie gelegenheid voor andere inwoners
om de ervaringen van de bewoners zelf te horen. Meld nu
uw duurzame woning aan op
www.duurzamehuizenroute.
nl . De duurzame huizen zijn
alleen te bezoeken na inschrijving via deze website.
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Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond

17.00 - 20.00 uur

Afhalen paspoort/ID-kaart/rijbewijs
ma.
08.30 - 20.00 uur
di. t/m do 08.30 - 16.00 uur
vrij.
08.30 - 14.00 uur

www.twitter.com/gemeente_voorst
www.facebook.com/gemeentevoorst
WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

