voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

Jurybezoek aan De Fliegerhorst in Teuge

gemeenteraad

Ongekend geduld

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?
Om uw stem te laten horen kunt u de raadsfracties benaderen, meepraten in de rondetafelgesprekken of een brief of e-mail sturen aan de raad: raad@voorst.nl , Postbus 9000, 7390
HA Twello. Twitter: @RaadVoorst.

Vergaderingen en bijeenkomsten:
maandag
maandag
maandag
maandag

24 september 19.30 uur
8 oktober 19.30 uur		
29 oktober 10.00 uur		
12 november 19.30 uur

Raadsvergadering
Ronde-tafelgesprekken
Raadsvergadering
Raadsvergadering

gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis

Twello
Twello
Twello
Twello

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de
raadsleden.

Hebt u vragen? Neem contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen 0571-27 92 17 of de
locogriffier, Dini Vriezekolk 0571-27 93 87 of rechtstreeks met de raadsfracties:
http://www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/ :
 Robert Bosch, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.bosch@voorst.nl / 06-55 53 21 13
 Gerrit Schimmel, plv. fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, g.schimmel@voorst.nl /06-22 37 82 24
 Bert van de Zedde, fractievoorzitter CDA, b.vandezedde@voorst.nl / 06-53 67 85 62
 Bert Visser, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.visser@voorst.nl / 06-53 87 71 61
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl / 06-50 66 66 01

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.

Uitnodiging meedenken over nieuw verkeersbeleid
verbeteren van het fietspadennetwerk, de herinrichting van
straten en de invoer van de 60
km-zone in het buitengebied.
Van u horen wij graag wat u van
ons werk vind. Maar we kijken
ook vooral samen naar de verbeterpunten, de kansen en de ontwikkelingen voor de komende
jaren! Het gaat bijvoorbeeld over
verkeersgedrag, de bereikbaarheid van kernen en het buitengebied, de samenwerking tussen gemeente en inwoners en de
Pizza’s en drones
De gemeente heeft de afgelo- mobiliteit van de toekomst.
pen jaren aan de hand van een
verkeersplan gewerkt aan het Waar en wanneer?
veiliger maken van een aantal Begin september zijn er twee
verkeersonveilige locaties, het bijeenkomsten gehouden in KlaDe gemeente Voorst werkt aan
een nieuwe visie op verkeer. Uw
inbreng, als verkeersdeelnemer,
is hierin belangrijk. Daarom nodigt de gemeente u uit om één
van de bijeenkomsten in september bij te wonen en uw mening te geven over verschillende
verkeersthema’s. Wat gaat er
goed, wat kan er beter en waar
leggen we de focus op in de komende jaren?

Op 22 augustus 2018 brachten
de juryleden van de SteenGoed
Challenge een bezoek aan de Fliegerhorst in Teuge. Doel was kennis te maken met de betrokkenen
en een beeld te vormen van de
locatie.

Visie en concept verrijken
De rol van de jury is bij de Fliegerhorst anders dan bij de Eendracht en het Juvenaat, de andere
winnende locaties. De drie ideeën
over de invulling van het terrein
in Teuge hebben een grotere kans
van slagen als er wordt samengewerkt. Er komt dus geen winnaar
uit de bus, maar het wordt een
gezamenlijk project. Het is geen
kwestie meer van jureren, maar
van stimuleren. Juryvoorzitter
en gedeputeerde Josan Meijers:
“De jury is hier een klankbord
om de visie en het concept van
de bewoners, de wethouder en
de eigenaren te verrijken. Deze
plek heeft een mooi verhaal. We
moeten dit zichtbaar maken en
behouden.” De rijke geschiedenis van de Fliegerhorst bestaat
onder andere uit de opvang van
de Molukse gemeenschap in de
voormalige bunkerboerderijen.
De laatste zeventien jaar woont
de ecologische leefgemeenschap
Eco-Tribe er. Zij hebben de twaalf
gebouwen gekraakt en leven er
off-grid, niet aangesloten op elektriciteitsnetwerk, waterleiding of
riool.

Bewoners Maya van Oosterhout
en Mark Huser ontvangen op 22
augustus alle betrokkenen in een
prachtig houten bouwwerk, de Natuurtempel. Zeven jaar hebben ze
hieraan gewerkt. Dat geduld hier
een schone zaak is, blijkt later
weer als Mark vertelt over de visgraten vloer op de zolder van hun
woonhuis. Drie maanden lang is
hij bezig geweest met het schoonmaken van de losse onderdelen.

De wil is er
De groep zit op bankjes in een
cirkel in de tempel. In het midden een vaas met bloemen en
een grote veer. “Van een adelaar”,
verduidelijkt Mark. “Wij moeten
allemaal net zo hoog vliegen als
deze vogel voor een duidelijke visie op de Fliegerhorst in Teuge.”
Eigenaar Hester de Baar is blij dat
er iets gebeurt. “We hebben het
niet gekocht om te laten kraken.
Misschien kunnen we weer iets
voor de Molukse gemeenschap
betekenen.” Ook Arjen Lagerweij,
wethouder gemeente Voorst, vindt
het belangrijk de geschiedenis van
de Fliegerhorst in de toekomstplannen te laten terugkomen. Bij
de rondleiding is het bijzondere
vakmanschap van de bewoners
overduidelijk. Ook het werk dat ze
graag willen doen om een succes
te maken van de Fliegerhorst is
onmisbaar aanwezig.

renbeek en Wilp. Daar heeft de
gemeente al veel nuttige en beUitdaging
langrijke informatie opgehaald.
De wil is er dus, maar als we
Wij hopen op veel inbreng van
even later verderlopen, zien we
onze gebruikersexperts! U bent
pas echt hoe groot, onoverzichdaarom van harte welkom op
telijk en vervallen het terrein is.
woensdag 19 september in het
De voormalige bunkerboerderijen
gemeentehuis in Twello en op
zijn in slechte staat. Jurylid Harm
donderdag 27 september in
Edens: “Als we bouwkundig niets
brasserie Kriebelz in Terwolde.
doen, stort alles in elkaar. De
De avonden starten om 19.30
boerderijen en de verhalen.” Aan
uur met koffie en thee en eindide mensen zal het niet liggen. Een
gen uiterlijk 21.15 uur. Er is geuitdaging is het wel.
legenheid om na te praten onder
het genot van een drankje. Hebt Gladde wegen door modder maisoogst
u vragen? Neem gerust contact
op met de gemeente Voorst, In de loop van september en de waarschuwen. Daarnaast maken
Jelle Koopman: jelle.koopman@ eerste helft van oktober wordt de agrariërs, na afloop van de
voorst.nl , 0571-27 93 94.
vaak mais geoogst. Maar door werkzaamheden, zelf de opende lange droogteperiode is nu bare weg schoon. De politie en
al de eerste mais, vroeger dan medewerkers van de gemeente
voorgaande jaren, van het land. Voorst gaan hier nauwlettend op
Tijdens het oogsten van de mais toezien. Ziet u een gevaarlijke
komt er vaak modder op de (weg)situatie? Maak hier melding
weg. De vervuilde wegen wor- van via www.verbeterdebuurt.nl
den, vooral als het regent, glad
waardoor er gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan. Weggebruikers moeten in deze periode daarom alert zijn op gladde
(land)wegen.

Modderborden
De gemeente heeft met de agrarische bedrijven afgesproken
dat zij modderborden bij vervuilde wegvakken plaatsen om
de overige weggebruikers te

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 37: 12-09-2018

Adres/Locatie

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.

Onderwerp

Status

Nummer

Vergunning verleend*

BW-2018-0187

Algemene plaatselijke verordening en evenementenvergunning
Fokkerstraat 50 in Teuge

Dorpsfeest op 14 september van 19-01 uur, 15 september
van 20-01 uur en 16 september 2018 van 11-19 uur

Linthorststraat in Twello

Buurtbarbecue op 22 september 2018 van 14-24 uur

Toestemming verleend

BW-2018-0205

Veenhuisweg 53 in Twello

12-dagenregeling op 12 september 2018 van 13-18 uur voor
muziek bij zwembad De Schaeck

Melding geaccepteerd

BW-2018-0208

Zwarte Kolkstraat 80 in Wilp

Floralia op 15 september 2018 van 18-24 uur

Vergunning verleend*

BW-2018-0209

Ander gebruik bovengrondse dieselolietank

Melding ontvangen

Z-MELD840-2018-001144

Bandijk 57 in Terwolde

Uitbreiden woning en aanpassen voor rolstoelgebruik

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0865

Benedenste Kruisweg 6 in Nijbroek

Uitbreiden ligboxenstal voor berging/opslag

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0851

Milieumelding
Zutphenseweg 30 in Klarenbeek
Omgevingsvergunning

Bonenakker 55 in Twello

Bouwen schuur

Buiten behandeling gelaten*

SXO-2018-0713

Duistervoordseweg 68 in Twello

Kappen 1 esdoorn

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0854

Hallseweg 5 en 7 in Klarenbeek

Bouwen woonboerderij

Vergunning verleend (revisie)*

Z-HZ_WABO-2016-1087

Holthoevensestraat 15 in Teuge

Wijzigen constructie veldschuur

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0856

Hombrakensepad 3 en 3B in Wilp

Verbouwen woonboerderij

Vergunning verleend*

SXO-2018-0553

Nijenbeekseweg (bij huisnr. 52) in Voorst

Plaatsen brug

Vergunning verleend (revisie)*

Z-HZ_WABO-2015-3251

Parkelerweg 26 in Twello

Plaatsen schutting

Vergunning verleend*

SXO-2018-0706

Plesmanstraat (K11/F1) in Teuge

Bouwen woning

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0868

Stobbenakker 36 in Twello

Legaliseren hekwerk

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0858

‘t Holthuis in Twello

Kappen 7 bomen

Aanvraag ontvangen

SXO-2018-0857

Vermeersweg 61 in Twello

Toestaan 2 jaar leegstandsbeheer

Vergunning verleend*

SXO-2018-0557

Afsluiten voor alle verkeer op 22 september 2018 van 14-24
uur

Besluit genomen*

BW-2018-0205

Aanwijzen parkeervoorzieningen bij gemeentehuis in Twello
als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto’s met gebruik laadpaal

Besluit genomen*

Z-18-03901_2018-56339

Tijdelijke verkeersmaatregel
Linthorststraat in Twello
Verkeersbesluit
Gemeente voorst

* 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 wethouders (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.

vindt er een mandaatvergadering Handhaving.
Conform artikel 12 van de Woningvan de welstandscommissie
plaats.
wet is deze vergadering openbaar.
Als u aanwezig wilt zijn, dan horen
wij dat graag van u.
Plaats: gemeentehuis van de
		
gemeente Voorst
		
H.W. Iordensweg 17
Houdt u er als derde belanghebben		
in Twello
de ook rekening mee dat een ingeTijd:
10.30 uur
diend bouwplan al behandeld kan
zijn in een welstandsvergadering.
De agenda (met daarin de lijst met
te behandelen bouwplannen) wordt  Woensdag 19 september 2018
bekend gemaakt op www.voorst. vindt er een vergadering van de
Maandag 17 september 2018 nl en aan de balie Vergunningen en welstandscommissie plaats.

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 vergaderlocatie en de lijst
met de te behandelen bouwplannen worden bekend gemaakt
op www.voorst.nl. U kunt ook
telefonisch contact opnemen
met Vergunningen en Handhaving. Conform artikel 12 van de
Woningwet is deze vergadering
openbaar.
De balie Vergunningen en Handhaving is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 12.15
uur, 0571-27 93 37.

Ondernemersontbijt 20 september SDE+ subsidie
Op donderdagmorgen 20 september organiseren de gemeente Voorst en de Taskforce
Zonne-energie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel een
ontbijtsessie voor ondernemers
over de subsidie Stimulering
Duurzame
Energieproductie
(SDE+ subsidie). Het ondernemersontbijt is van 8.00 uur tot
9.30 uur bij restaurant Korderijnk (Stationsstraat 31) in Twello. Inloop is vanaf 7.30 uur. Bij
interesse graag vooraf aanmelden via regionaletaskforcezon@
ovij.nl onder vermelding van uw
naam en bedrijfsnaam.

Aantrekkelijke subsidie
De openstelling van de landelijke SDE+ subsidie op 2 oktober
vormt de aanleiding voor dit ondernemersontbijt. Deze subsidieregeling is aantrekkelijk voor
ondernemers met een grootverbruikersaansluiting (>3x80A) die
interesse hebben in zonnepanelen. Met de SDE+ subsidie kan de
aanschafprijs van zonnepanelen
gemiddeld in zo’n 7 à 10 jaar
terugverdiend worden. Op deze
manier zet u uw dak in voor het
verduurzamen van uw bedrijf.
Tijdens het ondernemersontbijt
op 20 september informeren we

u graag over de mogelijkheden.

Gefaseerde openstelling
De SDE+ subsidie wordt van 2
oktober tot en met 8 november
2018 gefaseerd opengesteld
totdat het budget op is. Hierbij
geldt: hoe later de fase, hoe hoger het basisbedrag (en daarmee
de SDE+ subsidie). Maar ook: hoe
later de fase, hoe groter de kans
dat het budget op is. We adviseren geïnteresseerden om de aanvraag op de dag van openstelling
van een fase in te dienen zodat
de kans op toekenning binnen
die fase zo groot mogelijk is.

Meer informatie over de SDE+ op 20 september of neem consubsidie: www.rvo.nl/sde
tact op met de Taskforce Zonne-energie: regionaletaskforceOndersteuning
zon@ovij.nl , 055-58 01 705.
De Taskforce Zonne-energie van
de Omgevingsdienst Veluwe IJssel is een initiatief van de gemeenten Apeldoorn, Brummen,
Epe en Voorst om grootschalige
toepassing van zonne-energie te
versnellen. Hieronder valt ook
de ondersteuning van bedrijven
en instellingen in de gemeente
Voorst om inzicht te krijgen of de
SDE+ subsidie voor hen interessant is. Kom voor meer informatie naar het ondernemersontbijt

voorstwijzer
Grote oefening van Defensie
Defensie oefent van 17 september tot en met 12 oktober met
diverse luchtmobiele grondeenheden in midden-, oost- en
noord-Nederland. Voor deze
oefening ‘Falcon Autumn’ worden 16 helikopters, een C-130
transportvliegtuig, een Duits
C-160 transportvliegtuig, twee
Belgische F16 jachtvliegtuigen en twee Duitse Tornado
gevechtsvliegtuigen
ingezet.
Er wordt gebruik gemaakt van
civiel grondgebied en vaak
over bewoond gebied gevlogen. Vooral in week 40 (de 1e
week van oktober) maakt ook
Terwolde onderdeel uit van de
oefening.

Lucht en grondsamenwerking
Falcon Autumn wordt uitgevoerd door 11 Air Manoeuvre
Brigade, een samenwerkingsverband tussen 11 luchtmobiele
Brigade
(Koninklijke
Landmacht), het Defensie Helikopter Commando en 336
Squadron (Koninklijke Luchtmacht). Grondeenheden van de
luchtmobiele brigade, inclusief
Duitse militairen van de partnereenheid Division Schnelle
Kräfte, voeren tijdens Falcon

Autumn verschillende tactische
opdrachten uit. Hierbij worden
zij ondersteund met transporten gevechtshelikopters en enkele jachtvliegtuigen. Hiermee
wordt de geïntegreerde luchten grondsamenwerking getraind. MLT Deelen is de vaste
uitvalsbasis voor alle oefenacties naar verschillende oefengebieden in Nederland.

Alleen doordeweeks
Er wordt alleen op doordeweekse dagen gevlogen. Voor
Falcon Autumn 2018 is MLT
Deelen voor militair vliegverkeer geopend van 8.00 uur tot
en met 23.00 uur. Op 2, 3, 4 en
8 oktober is de openstelling tot
24.00 uur. Falcon Autumn vindt
plaats in de volgende gebieden:
omgeving Deelen, de Veluwe,
Assen, Twente, Terwolde, Coevorden, Vlasakkers en Leusderheide, Dokkumer Nieuwe Zijlen
en Zoutkamp Marnewaard en
provincie Groningen.

Grootste oefening
Militaire eenheden trainen zoveel mogelijk in samenstellingen waarmee zij ook tijdens
missies optreden, dus ook als
lucht- en landmacht samen

(joint) en met internationale
partners (combined). Falcon
Autumn is de grootste jaarlijkse
joint en combined oefening in
Nederland. Naast de vaste oefenterreinen gebruikt Defensie
ook graag civiele gebieden, om
zoveel mogelijk reële scenario’s
te kunnen simuleren.

Meer informatie
Het ministerie van Defensie bereidt haar militaire oefeningen
zorgvuldig voor en probeert,
als dit mogelijk is, haar vliegbewegingen zoveel als mogelijk te spreiden over de diverse
oefengebieden in Nederland.
Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf
aangekondigd. Via het twitteraccount van het Defensie Helikopter Commando (@dhcluchtmacht) wordt de omgeving met
betrekking tot vliegbewegingen
van de meest recente informatie en eventuele onvoorziene
wijzigingen voorzien. Meer
informatie leest u op www.defensie.nl/onderwerpen/falconautumn , luchtmacht.nl/vliegbewegingen, en NOS teletekst
pagina 766.

Stem op Landgoed Nieuw Bellinkhof in Twello
Gelderland uitgereikt aan opvallende en inspirerende ruimtelijke projecten. De genomineerde
projecten vallen op door hun
speciale bijdrage aan de Gelderse omgeving en passen binnen
het thema ‘landschap nieuwe
stijl –toen, nu en straks’. Het
gaat om gebieden die opmerkelijk zijn veranderd in aansprekende landschappen.

Stem en maak kans

Stichting IJssellandschap, de
bewoners van het landgoed in
Twello en de gemeente Voorst
doen met het project Nieuw
Bellinkhof mee aan de Gelderse
prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2018. Iedereen kan meestemmen via het forum ‘Maak
Gelderland mooier’ via www.
gelderland.nl/gprk zodat land-

De publieksprijs is op 1 september gestart. Iedereen die
een stem uitbrengt maakt
kans ook zelf in de prijzen te
vallen. Meer informatie over
landgoed Nieuw Bellinkhof:
https://maakgelderlandmooier.gelderland.nl/gprk2018/
nominaties+gprk+2018/de fault.aspx
.Via
www.gelderland.nl/gprk
brengt u uw stem uit door op
de stemknop te klikken en het
goed Nieuw Bellinkhof kans formulier in te vullen. Stemmen
maakt de publieksprijs te win- is mogelijk tot en met
nen. Iedereen die stemt maakt 9 november.
bovendien zelf ook kans op een
prijs.
Stimuleer anderen
U kunt ook anderen stimuleren
Opvallend en inspirerend om te stemmen. Dit kan onder
De Gelderse prijs voor ruimte- andere via www.facebook.com/
lijke kwaliteit wordt één keer in gemeentevoorst door het prode twee jaar door de provincie ject te delen en te liken.

Vliegbewegingen
Defensie-oefening
Falcon Autumn 2018

Zoutkamp
Marnewaard
Dokkumer
Nieuwe Zijlen

Assen

Internationale oefening Midden-,
Oost- en Noord-Nederland
17 september t/m 12 oktober 2018 |

Coevorden

vanaf Militair Luchtvaartterein Deelen
Deelnemende Landen

Het Harde

16 oefengebieden in Nederland

Ermelose Heide

op 2 locaties container-

Terwolde

en parachutistendrops
MLT Deelen:

De Vlasakkers

Stroese
Heide

Leusderheide

Harskamp

Twente
Airport

Ederheide

• Opbouwweek week 38
• 26 sept start vliegbewegingen

MLT
Deelen

Ginkelse
Heide

Arnhemse Heide

• van 08.00 t/m 23.00 uur.
• Op 2, 3, 4 en 8 okt. tot 24.00 uur.
Heliverplaatsing 24 & 25 sept.
Terugkeer heli's 11 & 12 okt.

Vliegbasis
Gilze-Rijen

Vliegbasis
Eindhoven

16 helikopters

6

4 jachtvliegtuigen

Apache

ondersteunend personeel

Chinook

6

NH90

Crayel

2

Weerterheide

Ursel

Leopoldsburg

Tornado

1 ScanEagle,
onbemand luchtverkenningssysteem

2200

2 transportvliegtuigen

1
1

F-16

Kruispeel

Zoersel

4

2

Deelnemers en

C130

1

Vliegbewegingen van en naar MLT Deelen en vliegveld Twenthe
(periode 26 september t/m 12 oktober)

C160

luchtmobielebrigade

@11luchtmobiel

luchtmobielebrigade

luchtmacht

@kon_luchtmacht

Onderhoudswerkzaamheden
Hoofdweg/Klarenbeekseweg
Op vrijdag 14 september 2018
start de provincie Gelderland
met
onderhoudswerkzaamheden aan de Hoofdweg / Klarenbeekseweg (N789) in Klarenbeek. Het asfalt van de
hoofdrijbaan is in slechte conditie en wordt vervangen.

Inloopavond
Op maandag 17 september organiseert de provincie Gelderland tussen 18.30 uur en 20.00
uur een inloopavond in het Multifunctionele Centrum (MFC,
Bosweg 14) in Klarenbeek om
u te informeren over de werkzaamheden, de planning en de
verkeersmaatregelen.

Planning werkzaamheden
Op 14 september, en tussen 20
en 27 september 2018 worden de
werkzaamheden overdag uitgevoerd. Op de volgende data wordt
ook ’s nachts gewerkt: van 19 op
20 september, van 20 op 21 september, van 24 op 25 september
en van 25 op 26 september.

Meer informatie
Meer informatie over het project:
www.gelderland.nl/N789.
Hebt
u vragen? Neem dan contact op
met het Provincieloket: provincieloket@gelderland.nl , 026-359 99
99. Op www.bereikbaargelderland.
nl vindt u actuele informatie over
werkzaamheden omleidingen.

verloren
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gevonden
voorwerpen
in voorst
www.voorst.nl

Postbus 9000 - 7390 HA Twello - H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA Twello - T. 0571 - 27 99 11 / 14 0571 - www.voorst.nl - gemeente@voorst.nl
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

@dhcluchtmacht

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

