voorstwijzer

Gemeentelijke informatie

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

Openingstijden rond de feestdagen
Het gemeentehuis, de studiezaal van het gemeentearchief,
de gemeentewerf en de frontoffice van het Maatschappelijk
Netwerk Voorst (MNVoorst) en
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Voorst in het Kulturhus
hebben afwijkende openingstijden rond de feestdagen.

Rond de jaarwisseling
Gesloten: maandag 31 december 2018 en dinsdag 1 januari
2019

7 januari 10.00 uur open
Op maandag 7 januari 2019
gaan het gemeentehuis, de
studiezaal van het gemeentearchief, de gemeentewerf en de
frontoffice van het MNVoorst en
CJG Voorst in het Kulturhus om
10.00 uur open.

Spoedeisende zaken
Voor aangifte van overlijden
kunt u contact opnemen met
de gemeente Voorst, Jan Uiter-

Inzameling kerstbomen

weerd 06 - 10 47 89 84 of Diny Inwoners van de gemeente bij de gemeentewerf, Jupiter 2 in
Boerkamp-Brugman 06 - 10 80 Voorst hebben de mogelijkheid Twello, op 27 en 28 december, 2
94 50.
om gratis hun kerstboom in te januari tot en met 4 januari van
leveren bij de gemeentewerf. De 8.00 uur tot 12.00 uur en extra
Bij spoedeisende zaken in de inzameling van de kerstbomen is op zaterdag 5 januari van 10.00
openbare ruimte (zoals een
gevaarlijke wegverzakking of 30 of 40 dagen geen alcohol: doe mee!
omgewaaide boom) die niet
kunnen wachten tot de eerst- In 2019 zijn er twee periodes om goed en voel je je minder fit;
volgende werkdag, belt u de mee te doen aan IkPas: op 1 ja-  De werking van medicijnen
Calamiteitenlijn 0571-27 37 nuari (30 dagen) of op 6 maart kan verminderen of juist verster(40 dagen). Ga samen met dui- ken door alcohol;
60 (24 uur per dag).
zenden anderen de uitdaging  Alcohol bevat veel calorieTijdens de feestdagen en aan en zet jouw alcoholgebruik ën en geeft een hongergevoel,
waardoor je aankomt.
buiten
de
openingstijden 30 of 40 dagen lang op pauze!
Doe mee aan IkPas, vanaf 1 jazijn Veilig Thuis en Spoednuari 30 dagen of vanaf 6 maart
eisende Zorg (voor jeugd) Fit zonder alcohol
via de gebruikelijke tele- Veel mensen drinken alcohol. Op 40 dagen, en ervaar wat alcoholfoonnummers
bereikbaar: feestjes, na het sporten, tijdens pauze met je doet.
 Als er sprake is van drei- het eten, na het werk of voor het
gend geweld: bel de politie slapen gaan. Er zijn allerlei rede- Waarom meedoen?
112 of Veilig Thuis 0800 -20 00 nen om te drinken. Bijvoorbeeld Landelijk onderzoek laat zien
 Spoedeisende Zorg (voor omdat het een gewoonte is, om- dat meedoen aan IkPas veel
jeugd) 0900 – 99 55 599 dat je het gezellig vindt, omdat voordelen heeft. Het scheelt niet
 Spoedeisende hulp bij psy- je stress hebt of je eenzaam alleen geld. Deelnemers voechiatrische- en psychosociale voelt. Maar alcohol drinken heeft len zich ook fitter, slapen beter
en verliezen vaak gewicht. Ook
problemen: via dienstdoende ook nadelen:
 Door alcohol slaap je minder zes maanden na de actie blijken
huisarts(enpost)

uur tot 12.00 uur.
Vergeet niet eerst de slingers,
haakjes en engelenhaar uit de
kerstboom te verwijderen!

deelnemers nog steeds minder
alcohol te drinken dan ervoor.

Ondersteuning
Schrijf u in op www.ikpas.nl .
Voor de 30-dagen actie is dat
nu al mogelijk, vanaf 31 januari 2019 ook voor de 40-dagen
actie. Door uzelf in te schrijven, vergroot u de kans dat u
het volhoudt met bijvoorbeeld
advies van een IkPas coach en
nieuwsbrieven met tips. Het is
ook mogelijk om via ikpas.nl het
bekende IkPas polsbandje aan te
vragen, zodat het voor iedereen
zichtbaar is dat u meedoet. Kijk
ook op facebook.com/ikpasnl/ ,
Twitter: (@ikpasnl) en op Instagram ikpasnl .

Duurzaam in het dagelijks leven
Voorst gaat voor duurzaam!
Een belangrijke doelstelling is
onder andere om als gemeente energieneutraal te worden.
De inwoners van de gemeente
spelen hierbij een grote rol,
bijvoorbeeld door energie te
besparen of energie op te wekken. CO2-besparing is dan niet
de enige winst, een energiezuinige woning zorgt ook voor een
lagere energierekening en een
verbeterd wooncomfort.

Vergelijk energieverbruik
Bent u benieuwd of uw energieverbruik hoog, gemiddeld
of laag is? Check de adviesmodule van MilieuCentraal op
milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-opje-energierekening/gemiddeldenergieverbruik/ Vul de vragen
in en ontdek of u meer of minder energie verbruikt dan anderen die net zo wonen als u.

Snel energie besparen
Energie besparen is heel simpel
en hoeft niet gelijk veel geld te
kosten. Op kennis.greenhome.
nl/downloads/ staat een gratis

e-book met 50 besparingstips
om uw energieverbruik in huis
te verlagen! En huurders die een
lagere energierekening willen
en meer wooncomfort kijken op
woonbond.nl/energie-besparen

Onderhoud cv-ketel
Een goede afstelling en regelmatig onderhoud van de cv-ketel vergroten uw comfort en de
veiligheid in huis en voorkomen
een onnodig hoge energierekening en reparatiekosten. Een
deel van het onderhoud en de
afstelling is zelf te regelen. Voor
groter onderhoud neemt u contact op met een erkend cv installatie- en onderhoudsbedrijf.

Groene overstap
Wilt u nog een paar duurzame
stappen nemen aan het einde
van het jaar? De Consumentenbond onderzocht samen
met milieuorganisaties wie de
groenste energieleverancier is:
consumentenbond.nl/energievergelijken/de-groenste-energieleverancier. En op eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/ staat
een overzicht hoe banken sco-

ren op duurzaamheid en mensenrechten voor als u wilt overstappen naar een bank die het
beter doet.

Winactie
De gemeente Voorst helpt u
graag bij het besparen van
energie en het zelf opwekken
van energie met duurzame projecten, zoals een collectieve-inkoopactie samen met EnergieRijk Voorst. De energiecoaches
komen u graag thuis 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!’. De winactie loopt
nog tot en met 30 december.
Kijk voor meer informatie op:
www.voorst.nl/duurzaamheid/
voorst-gaat-voor-duurzaam

Lijksilhouet gemeentehuis blijft nog even
In de editie van 14 november
2018 van Het Voorster Nieuws is
aangekondigd dat het lijksilhouet met bijgiften begin december
zou worden overgebracht naar
museum Het Valkhof in Nijme-

gen. Er is echter besloten dat het
lijksilhouet - dat de gemeente
Voorst momenteel in bruikleen
heeft - pas in 2020 wordt opgenomen in de collectie van Het
Valkhof. Bij de kist in het gemeen-

tehuis hangt sinds kort ook een
grote poster. Deze laat zien hoe
het landschap er ruim 4500 jaar
geleden uit moet hebben gezien
op de locatie waar het lijksilhouet
in 2013 in Twello werd gevonden.

verbouwen
in voorst
www.voorst.nl

IJsseldal Wonen en duurzaamheid
IJsseldal Wonen is de woningcorporatie die woningen verhuurt
in de gemeente Voorst. IJsseldal
Wonen investeert in energiezuinige woningen. Ze doen dit niet
alleen om de woonlasten laag te
houden, maar ook om de energiedoelstellingen te halen.

de buitenkant en ook om dak-,
muur- en vloerisolatie van woningen in Twello, Voorst, Klarenbeek
en Terwolde. Op dit moment
wordt gewerkt aan een project in
de Jan van Galenstraat in Twello
met dak- en vloerisolatie. Een
jaar eerder verduurzaamde IJsseldal Wonen al vijftig woningen in
het dorp Voorst. Vanuit het proVerduurzamen
ject ‘Zon op huur’ plaatste Enerhuurwoningen
De gemeente Voorst heeft met gieRijk Voorst zonnepanelen en
IJsseldal Wonen en de huurders- verhuurt deze aan de huurders.
belangenvereniging prestatieafspraken gemaakt over de ener- Ambitie
getische verbetering van hun Als woningeigenaar neemt IJsselwoningbezit, woningonderhoud dal Wonen verantwoordelijkheid
en (lokale) energieopwekking. op het gebied van duurzaamIJsseldal Wonen versnelt en voert heid.
Hun
maatschappelijke
een pakket aan energiebesparen- opdracht is uitgebreid met de
opgave tot een CO2-neutrale
de maatregelen uit.
woningvoorraad te komen. IJsIn 2018 trof IJsseldal Wonen bij seldal Wonen heeft de ambitie in
circa 150 huurwoningen in de 2020 voor haar woningbestand
gemeente Voorst energiebespa- gemiddeld op energielabel B uit
rende maatregelen. Het gaat om te komen.

voorstwijzer
Begin 2019 spetterend met de vuurwerk opruimactie
Ga spetterend het nieuwe jaar
in met de vuurwerk opruimactie
in de gemeente Voorst. De gemeente beloont namelijk iedere
volle vuilniszak vuurwerkafval
met een tegoedbon voor een
gratis entree bij zwembad De
Schaeck in Twello. Deze tegoedbon is geldig tot en met zondag
3 maart 2019.

woensdag 2 januari tot en met
zaterdag 5 januari (woensdag tot
en met vrijdag van 8.00 uur tot
12.00 uur, zaterdag van 10.00
uur tot 12.00 uur). Na aanmelding is het ook mogelijk dat de
gemeente uw vuurwerkafval ophaalt tijdens de ophaalronde.

Een schone straat cadeau

Vuurwerk ontsiert straten, verLever uw volle zak (circa 40 liter) vuilt het milieu en is ook nog
vuurwerkafval in bij de gemeen- eens gevaarlijk voor kinderen
tewerf, Jupiter 2 in Twello, van die op zoek gaan naar niet afge-

gaan vuurwerk. Begin het jaar
daarom opgeruimd, doe jezelf
een schone straat én een bezoek aan zwembad De Schaeck
cadeau.

Aanmelden opruimronde
Het is ook mogelijk om u tot 2
januari 11.00 uur digitaal aan
te melden voor de ophaalronde
op 2 januari. Mail uw adres naar
vuurwerk@voorst.nl en plaats
de volle zak zichtbaar op de
stoep voor uw huis. Een mede-

werker van de gemeente haalt
de zak(ken) vuurwerkafval dan
op en doet de tegoedbon(nen) in
de brievenbus.

Let op uw veiligheid

heen te gooien;
 Steek geen gevonden, nietontploft vuurwerk af;
 Haal vuurwerk nooit uit elkaar, maar gooi het in zijn geheel in de vuilniszak.

Let op bij het opruimen van
vuurwerkafval:
 Laat kinderen alleen onder
begeleiding van volwassenen
vuurwerk opruimen;
 Maak vuurwerkafval eerst
onschadelijk door er water over-

afvalinformatie
De kalender wordt weergegeven in een maandoverzicht en in een overzicht met eerstvolgende inzameldata. Het is ook mogelijk om uw afvalkalender te importeren in uw eigen Outlookagenda of om een
jaaroverzicht te maken in PDF, downloaden en eventueel printen.
 Afvalvrij App :
De Afvalvrij App vindt u in de App-store en de Play Store. Zoek hiervoor op de term Afvalvrij. De app
geeft de inzameldata weer. Het is ook mogelijk om een notificatie in te stellen zodat u een seintje krijgt
wanneer de container aan de weg moet. Verder laat de app zien wat de spelregels zijn bij inzameling.
In de Afvalwijzer staat ook welk afval in welke bak moet.

Recyclepleinen
Vanaf begin 2018 maken inwoners van de gemeente Voorst al gebruik van de Recyclepleinen van Circulus-Berkel voor het wegbrengen van grof afval en een groot aantal gratis stromen zoals piepschuim,
KCA, e-goed (alles met een stekker of batterij) en meer. Deze recyclepleinen van Circulus-Berkel zijn in
Zutphen, Apeldoorn, Vaassen, Epe, Deventer en Doesburg. Raadpleeg circulus-berkel.nl voor de locaties, de lijst met gratis en betaald afval, openingstijden en tarieven.

Vanaf 1 januari gratis asbestplaten inleveren
Vanaf 1 januari 2019 kunnen inwoners van de Gemeente Voorst maximaal 35 m2 asbestplaten gratis
inleveren bij het recycleplein van Circulus-Berkel aan de Westfalenstraat 18 in Deventer. Voorwaarde
is dat u een recente sloopmelding laat zien bij de poort, uitgeprint of op uw mobiele telefoon. Deze
sloopmelding doet u op www.omgevingsloket.nl. Verpak asbest thuis in een dubbele laag doorzichtig
plastic en plak de naden goed af. Op het recycleplein is een heftruck aanwezig om u te helpen met
uitladen. Bij de andere recyclepleinen kost asbest inleveren €1,80 per 10 kg.

 Afvalinzameling rond de jaarwisseling
Kledingcontainers
De kledingcontainers worden vrijdag 28 december, na de
lediging, afgesloten tot 2 januari 2019.

PMD perscontainers
De PMD perscontainers bij de gemeentewerf in Twello, achter de
supermarkt in Terwolde en achter de gymnastiekzaal in Voorst
worden vrijdag 28 december afgesloten tot 2 januari 2019.

Wijziging inzameling papier
Tot nu toe was de inzameling van papier een keer per maand op zaterdag. Die inzameling wordt per
1 februari 2019 verplaatst naar een dag door de week. Op dit moment is nog niet bekend welke dag
dat wordt. Zodra hierover duidelijkheid is wordt u hierover per brief geïnformeerd en wordt deze ook
opgenomen in de afvalkalender op circulus-berkel.nl en de Afvalvrij App met de data die gelden op
uw adres.

Wijziging KCA-inzameling
De inzameling van Klein Chemisch Afval (KCA) gebeurde tot nu toe elke 1e vrijdag van de maand. Per
1 januari 2019 is de KCA-inzameling iedere 2e vrijdag van de maand tussen 15.00 uur en 18.00 uur
bij de gemeentewerf, Jupiter 2 in Twello.

 Afvalbeheer vanaf 2019 door Circulus-Berkel Dit blijft hetzelfde
Vanaf 1 januari 2019 verzorgt Circulus-Berkel het afvalbeheer in
de gemeente Voorst. Dit betekent dat Circulus-Berkel onder andere informeert over bijvoorbeeld de afhaaldata van het afval, de
gegevens die nodig zijn voor de afvalstoffenheffing beheert en
verwerkt, de Recyclepleinen beheert en sorteeranalyses maakt en
onderzoekt hoe we de kwaliteit van het afval kunnen verbeteren.
Wat niet verandert is dat voorlopig de inzamelwagens van Ter
Horst nog steeds het afval ophalen, omdat het contract hiervoor
met Ter Horst nog steeds loopt.

Afvalkalender 2019
De afvalkalender met uw inzameldata en alle overige informatie
vindt u vanaf nu op www.circulus-berkel.nl en in de Afvalvrij App.
De afvalkalender staat dus niet meer in het Voorster Nieuws. Heeft
u geen internet? Neem dan contact op met het KlantContactCentrum van Circulus-Berkel: 0900 9552 (gebruikelijke belkosten,
geen toeslag). Zij sturen u dan per post een print met uw persoonlijke afvalkalender voor 2019.
 Afvalkalender op circulus-berkel.nl :
Na het intypen van uw postcode en huisnummer op www.circulusberkel.nl krijgt u de inzameldata te zien die gelden voor uw adres.

Voorlopig ziet u nog steeds de inzamelwagens van Ter Horst het afval ophalen.
 De zakken die u gebruikt voor de inzameling van PMD en restafval blijft u via de gemeente
aanschaffen.
 Ook voor het maken van een afspraak voor het laten ophalen van grof groen en grof huisvuil neemt
u contact op met de gemeente.
 Wilt u een medische indicatie aanvragen of heeft u vragen over de aanslag afvalstoffenheffing? Dan
neemt u hiervoor contact op met de gemeente.

Vragen?
Circulus-Berkel informeert u graag, het KlantContactCentrum is geopend op werkdagen van
8.00 – 17.00 uur:
 Servicenummer 0900 9552 (gebruikelijke belkosten, geen toeslag)
 WhatsApp 06 10 50 73 00
 Contactformulier circulus-berkel.nl
Voor de aanschaf van PMD- en restafvalzakken, het aanmelden van grof groen of grof huisvuil en voor
informatie over de afvalstoffenheffing neemt u contact op met de gemeente:
 0571-27 99 11 of 14 0571 op maandag van 8.30 - 14.00 uur en van 17.00 - 20.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 14.00 uur
 gemeente@voorst.nl
 WhatsApp 06 21 65 44 44
 www.voorst.nl

voorstwijzer
bekendmakingen
Week 52: 27-12-2018

Adres/Locatie
Beleid en regelingen
Gemeente Voorst

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/. Heeft 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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vastgesteld**

Z-18-05378_2018-79586

Vastgesteld
Vastgesteld

NL.IMRO.0285.20260-VS00
NL.IMRO.0285.20263-VS00

Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorst 2019
Verordening rioolheffing Voorst 2019
Verordening reinigingsheffingen Voorst 2019
Verordening reclamebelasting Twello centrum 2019
Verordening toeristenbelasting Voorst 2019

Legesverordening Voorst 2019 met de daarbij behorende Tarieventabel 2019
Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)
Hengelderweg 7 in Voorst
Ontwikkeling kleinschalig zorggebouw
Kneuterstraat 24 in Wilp
Wijziging naar woonbestemming
** Deze verordeningen treden in werking op 1 januari 2019.
* Tegen de genoemde toestemmingverlening door het
college van burgemeester en
wethouders of de burgemeester kan een belanghebbende
bezwaar indienen bij het colle-

ge 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. schorsende werking heeft, kan
ook een verzoek tot een voorloVoor informatie over een besluit pige voorziening worden gericht
en de datum van verzending van aan: de voorzieningenrechter
het besluit belt u 0571-27 99 11. van de Rechtbank Gelderland,
Omdat een bezwaarschrift geen 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.

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

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

